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سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و
نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته سراميك طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز
تاليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتاب هاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده
است اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين
ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي هاي اين كتاب مي-باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده
شده است .هنرآموزان گرامي مي بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت
كنند .نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل مي-گردد كه شامل
ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان ها است .از ويژگي هاي ديگر اين
كتاب طراحي فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگي هاي فني و غيرفني از جمله مديريت
منابع ،اخالق حرفه اي و مباحث زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي
هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرم افزار و فيلم آموزشي در
فرايند يادگيري استفاده شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده
قرار مي گيرد .شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته-یادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی
شایستگی های غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به
کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :با عنوان «پیاده سازی نقاط حفاری» که ابتدا قرائت نقشه و تبدیل مقیاس و سپس به روش انطباق
نقاط نقشه حفاری بر روی زمین اشاره شده است و در ادامه به شیوه های پیاده سازی الگوی حفاری پرداخته
می شود.
پودمان دوم :عنوان «حفاری اکتشافی» دارد ،که در آن ابتدا آماده سازی محل گمانه و استقرار ماشین آالت
حفاری و سپس انجام عملیات حفاری آزمایشی آموزش داده می شود.
پودمان سوم :دارای عنوان «حفاری استخراجی» می باشد .در این قسمت روش چالزنی ،تجهیز دستگاه چالزنی و
عملیات چالزنی درس داده می شود.
پودمان چهارم :عنوان «نمونه برداری» نام دارد .که در این پودمان بخش های مختلف دستگاه نمونه گیری از مغزه
ها  -عملیات مغزه گیری و چیدن مغزه ها و عملیات نمونه گیری از مغزه ها آموزش داده می شود.
پودمان پنجم« :پرونده سرویس کاری» نام دارد که در این پودمان روش جمع آوری گزارش های ،سرویس و
نگهداری و تعمیرات و روش تهیه وارسال گزارش آموزش داده می شود.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي
و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها،
آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي بطور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي
شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي  -حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار حفاری و نمونه برداری اکتشافی
.1
شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
.2
شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
.3
شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
.4
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي
درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع
اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين كتاب دومين كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته معدن تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو چهار كتاب
كارگاهي و با شايستگيهاي متفاوت را آموزش خواهيد ديد.كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي
آينده بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرآيند
ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي حفاری و نمونه برداری اکتشافی شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد
يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط
به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر
پودمان حداقل  12مي باشد.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده است ،وجود
دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده
نماييد .كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري
نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني  www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن
مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و
شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته
آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه
كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه
در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور
و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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فصل 1

پیادهسازی نقاط حفاري

امروزه توانايي قرائت نقشهها و پیادهسازی آنها بر روي زمين و تعيين موقعيت جغرافيايي ،از اهميت بسيار بااليي
برخوردار است .انطباق محل حفاري و استفاده از كمپاس و  GPSيكي از مهارتهایی است كه بهسرعت در حال
گسترش است و عالوه بر كاربردهاي وسيعي كه در فعالیتهای معدني دارند ،در ساخت پل ،سدسازي ،راهسازی
و  ...نيز بسيار با اهميت میباشد .در اين فصل با انواع عالئم و نشانههای موجود در نقشههای شبكه حفاري ،انواع
حفاریهای اكتشافي معدني و مشخصات آنها و نحوه استفاده از كمپاس و  GPSجهت پیادهسازی عمليات
معدني آشنا میشوید.

واحد یادگیری 1

شایستگی:انطباق محل حفاري طبق نقشه
مقدمه
براي شروع هر فعاليتي نياز به يك نقشه و الگو و ابزار مناسب میباشد تا تمامي فعالیتها در مسير رسيدن به
يك هدف مشخص پيش روند .با توجه به اينكه عمليات حفاري يكي از مراحل پرهزينه اكتشاف معدن است لذا
كليه فعالیتها در اين مرحله میبایست بر طبق نقشه حفاري انجام گيرد و انطباق محل حفاري طبق نقشه يكي
از مهمترین مراحل در پیادهسازی الگوي حفاري میباشد.
استاندارد عملکرد
انطباق محل حفاري طبق نقشه میبایست با استفاده از نقشه شبكه حفاري و ابزارهاي مناسب نقشهبرداری
و با دقت حداقل به ميزان  95%با در نظر داشتن زمان تعریفشده انجام گيرد .مراحل انجام اين كار عبارت
است از -1 :قرائت نقشه و تبديل مقیاسهای الزم  -2انطباق نقاط حفاري روي نقشه بر روي زمين و در نهايت
پیادهسازی الگوي حفاري شامل قطر ،عمق ،شيب ،آزيموت حفريات معدني

10

اصول نقشهخوانی شبكه حفاري
به نقشه زير توجه كنيد .چه اطالعاتي در آن وجود دارد و ازآن ،چه میفهمید؟

راهنماي نقشه
در حال احداث سكوي حفاري

سكوي حفاري احداثشده

حفاري به اتمام رسيده

مسير دسترسي
محل حفاري جديد
حفاریهای قديمي

عيار مس بيش از ppm 500

نقشه شبكه حفاري گمانه اكتشافي

براي انجام عمليات حفاري ابتدا اقدام به تهيه
نقشه شبكه حفاري محل موردنظر مینماییم كه
اين نقشه معموالً قسمتي از يك نقشه توپوگرافي
(پستیوبلندیهای روي زمين) و نقشههای
زمینشناسی (معرفي اوليه الیههای زمين و مواد
تشکیلدهنده آن) آن منطقه میباشد .نقشه فوق
نمونهای از يك نقشه شبكه حفاري اكتشافي بوده
كه از قسمتهای مختلفي شامل مختصات (طول،
عرض و ارتفاع نقاط) ،آبراههها ،مسيرهاي دسترسي،
محلهای حفاري قديمي و جديد ،جانمايي سكو و

وضعيت هريك از نقاط حفاري (تعيين محل ،احداث
سكو ،در حال حفاري و يا اتمام حفاري) با مقیاسهای
موردنیاز میباشد.
منظور از تهيه نقشه شبكه حفاري گمانه اكتشافي
چيست؟ براي اطالع از مشخصات زمين شناسي مواد
معدني در زير زمين شامل نوع كاني ها ،عيار ،شكل
و عمق ماده معدني الزم است كه عمليات حفاري
صورت گيرد ،يكي از انواع حفاریها در اكتشاف مواد
معدني گمانه نام دارد.
11

با توجه به نقشه شبكه حفاري گمانه اكتشافي ارائه شده به سوال هاي زير پاسخ دهيد

چند گمانه وجود دارد كه بهطور كامل حفاریشده است؟

پاسخ

چند گمانه در نقشه میبینید كه احداث سكوي حفاري براي آنها به اتمام نرسيده است؟
شماره گمانهای كه هنوز سكوي حفاري براي آن ساخته نشده است را بيابيد.
چند نوع گمانه در نقشه نامبرده شده است؟
اين نقشه با چه مقياسي ترسیمشده است؟
شماره گمانههایی كه احداث سكوي حفاري براي آنها به اتمام نرسيده است را بيان كنيد.
پرسش کالسی

گمانه اكتشافي چيست و چه اطالعاتي را میتوان از آن به دست آورد؟
در شكل زير يك دستگاه حفاري در حال كار نمايش دادهشده است .میتوانید نتايج حاصل از اين عمليات
حفاري را در تصوير مشاهده كنيد.

دستگاه حفاري مغزه گيري

لوله حفاري
مغزه حفاري

شمايي از گمانه

مغزههای حفاریشده كه به ترتيب و بر اساس متراژ در جعبه مغزه چيده شدهاند.
12

برخي از حفريات معدني عبارتاند از :گمانه ،ترانشه،
چاهك
تعريف گمانه:
سوارخ عميقي است كه در زمين حفر میشود و با حفر
آن مجموعهای از خاك و سنگ به شكل استوانه به
نام مغزه از درون زمين به دست میآید .كه با استفاده
از اطالعات حاصل از اين مغزه میتوان نوع سنگ
و خاك و عيار مواد معدني موجود را تشخيص داد.
تعريف ترانشه:
كانالي است كه بهوسیله دست (بيل و كلنگ) و

يا ماشینآالت معدني و راهسازی (بيل و  )...در
مناطقي كه داراي بيشترين پتانسيل جهت اكتشاف
مواد معدني هستند و عمود بر جهت گسترش ماده
معدني حفر مي گردد به طور معمول ترانشه ها
حداكثر داراي عرض يك و نيم متر و عمق  2متر
و طول  40متر مي باشد .شايان ذكر است در موارد
خاص اين ابعاد تغيير مي كند ،به عنوان مثال در
جاهايي كه ترانشه به وسيله نيروي انساني حفر
مي گردد ترانشه هاي كوچكتري حفر مي شوند.

تعريف چاهك:
سادهترین و ارزانترین حفاري اكتشافي سطحي است كه به كمك آن میتوان ماده معدني را در زمين (کمعمق)،
شناسايي و نمونهگیری نمود چاهك نام دارد .معموالً حفر چاهك بهوسیله كلنگ و با دست انجام میگیرد.
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تعريف مقياس و نحوه تبديل مقياس

راهنماي نقشه
حفاري كامل و آناليزها دريافت شده
حفاري كامل و آناليز دريافت نشده
حفاري تمامشده
در حال حفاري
نقاط هدف حفاري
موقعيت گمانه -قبل 2013
جاده

نقشه شبكه حفاري

مقياس :نسبت فاصله دو نقطه بر روي نقشه بر روي
فاصله همان دو نقطه بر روي زمين را مقياس گويند.
مقياس نقشه بهصورت عددي يا خطي و يا هر دو بر
روي نقشه نوشته و ترسيم مي شود.
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مثال :اگر مقياس نقشهای  1:100000باشد بدين
معني است كه هر يك كيلومتر بر روي زمين برابر
يك سانتيمتر بر روي كاغذ ترسيم میشود و بهصورت
محاسبه می شود:

طبق نقشه شبكه حفاري ارائهشده ،موارد زير را محاسبه نماييد.
ردیف

پرسش کالسی

سوال

1

فاصله گمانههای TET13121از  TET13065با توجه به مقياس نقشه چقدر است؟

2

اگر مقياس نقشه باال  1/1000باشد فاصله دو گمانه باال (رديف  )1چند متر میشود.

3

با توجه به فواصل محاسبهشده در سؤالهای قبلي فكر میکنید فواصل شبكه حفاري چگونه
طراحیشده است.

پاسخ

با توجه به شكل فوق
 -1مقياس مقطع رسم شده رامحاسبه نماييد.
 -2حال با توجه به مقياسي كه محاسبه نموديد عمق گمانه  BH-1را به دست آوريد.
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فعالیت
كارگاهي

کارعملی :محاسبه فواصل واقعي گمانهها و اندازه واقعي عمق چالها:
عمليات حفاري جزء قسمتهای پرهزینه معدن كاري میباشد ،لذا در هنگام طراحي بايستي حتیاالمکان تعداد
حفاریها (گمانهها) در مراحل معدنكاري حداقل باشد.
کارعملی:
الف :در گروههای دو نفره و با مقياس1/50از روي نقشه زير محل گمانهها را در حياط مدرسه خود عالمتگذاری
نماييد.

,
A

A

ب :اگر مقياس مقطع قائم  Aو 'Aگمانههای زير با مقياس1/250رسم شده باشد:
 -1عمق هر يك از گمانهها را به دست آوريد؟
 -2مقدار ماده معدني كه هر يك از گمانه قطع نمودهاند،چند متر است؟
 -3مقدار عمقي كه هر يك از آنها طي کردهاند تا به ماده معدني برسند را محاسبه نماييد

HOLE 4
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HOLE 3

HOLE 2

HOLE 1

مواد و ابزار:
متر ،خط كش،قلم وکاغذ ،میخ،گچ،چکش
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای:
آسيب وارد نكردن به محيط كار ،از بين نبردن گياهان،
مسئولیتپذیری ،درستكاري  -دقت و سرعت عمل

شرح فعاليت:
الف :الزم است ابتدا فاصله نقاط از روي نقشه توسط
خط كش اندازهگیری شده ،سپس با تبديل اين
فواصل بر اساس مقياس و با استفاده از متر در محوطه
موردنظرپیادهسازی و عالمتگذاری شوند.
ب :مقادير را با استفاده از خط كش بر روي كاغذ
اندازهگیری كنيد و تبدیلهای الزم در مقياس1/250
را انجام دهيد.
ارزشيابي مرحله كار :قرائت نقشه وتبديل مقياس
شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...
مكان :محدوده حفاري
تجهيزات :نقشه حفاري و
ماشینحساب
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 10 :دقيقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از
انتظار

توجيه نقشه ،قرائت مختصات نقاط و فواصل آنها از روي
نقشه ،پياده سازي و عالمت گذاري نقاط بر روي زمين

3

قابل
قبول

خواندن نقشه حفاري به دست آوردن اندازه واقعي نقاط
حفاري بر روي زمين

2

ناقص

عدم قرائت نقشه يا عدم تبديلنقشه

1

آشنایی با  GPSو دوربینهای نقشهبرداری
اگر بخواهيم موقعيت يك نقطه حفاري را روي زمين تعيين كنيم چه بايد كرد و چه ابزارهايي در اين زمينه
میتوانند به ما كمك كنند؟
به تصاوير زير نگاه كنيد آيا میدانید نام هريك از اين تجهيزات چيست و چگونه كار میکنند؟
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دستگاه موقعیتیاب جهاني (:)GPS
دستگاهي است كه موقعيت هر نقطه را در سطح كره زمين بر اساس اطالعاتي كه از ماهوارهها دريافت میکند
مشخص مینماید.

دستگاههایGPSجهت تعيين موقعيت از مجموعهای
ماهوارههاکه به دورزمین درحال چرخش میباشند،
استفاده می کنند .ماهوارهها بر روي مداري خاص
با فاصله حدود  20كيلومتراز سطح زمين است .هر
ماهواره طی  12ساعتی که دورکامل به دورزمین
میچرخد.
در عمل براي اينكه دستگاه GPSمختصات يك نقطه
را اندازهگیری كند،میبایست اطالعات خود را از اين
ماهوارهها دريافت نمايد.
سبكي،ارزان بودن و راحتي كار با  GPSسبب شده
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كاربرد آن عمومي گردد.
از جمله عيوب  GPSدر مقايسه با دوربینهای
نقشهبرداری دقت نسبتاً كم آن (در حد چند متر)
است كه انواع  GPSدو فركانسه تا حدودي اين عيب
را مرتفع نموده است .همچنین دستگاه های GPS
جهت برقراری ارتباط با ماهواره ها و تعیین موقعیت
می بایست در فضای باز قرار گیرند تا امواج را از
ماهواره ها دریافت نمایند .اين وسيله امروزه براي
اكتشاف مواد معدني و نقشهبرداری عمومي كاربرد
فراواني دارد.

دوربين نقشهبرداری
وسيله ديگري كه میتواند در تعيين موقعيت به ما
كمك كند دوربين نقشهبرداری است .اين دستگاه
جهت تعيين موقعيت مي بايست بر روي يك نقطه
با مختصات کام ً
ال دقيق و مشخص مستقر شوند،

سپس میتوان از آن محل ساير نقاط كه در زاويه
ديد دوربين قرار میگیرد را قرائت نمود .دوربینهای
نقشهبرداری بسيار دقيق،براي كارهايي كه مختصات
آنها نياز بهدقت بسيار باال (درحد چند سانتیمتر و
كمتر) را دارند مورداستفاده قرار میگیرند.

انطباق محل حفاري طبق نقشه
جهت اجراي عمليات حفاري الزم است ابتدا نقاط حفاري طبق نقشه حفاري بهدقت بر روي زمين پياده شود.
براي اين كار میبایست:
 -1از اطالعات موجود بر روي نقشه ،مختصات نقاط حفاري را خواند.
 -2اين نقاط را وارد د دستگاه  GPSنمود.
 -3به كمك دستگاه  GPSاين نقاط را بر روي زمين مشخص كرد.
 -4و سپس محل هر يك از نقاط را عالمتگذاری نمود.
نمایش
فیلم

روش كار با GPS
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فعالیت
كارگاهي

کارعملی :پیادهسازی مختصات نقاط گمانهها برروي زمين و عالمتگذاری آن
فعاليت :با استفاده از  GPSنقاط حفاري تعیینشده را بر روي زمين عالمتگذاری نماييد.
شرح فعاليت:
 5 -1نقطه را بهطور پراكنده در محوطه هنرستان انتخاب كرده ،مختصات نقاط را وارد دستگاه  GPSنمايد.
 -2هنرجويان به گروههای  4نفره تقسیمشده و الزم است تا هر گروه اين نقاط را يافته و عالمتگذاری نمايند.
مواد و ابزار:
،GPSقلم وکاغذ ،میخ ،گچ ،چکش
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان قرارگرفته ،دقت وسرعت عمل ،نظافت محيط كار
ارزشيابي مرحلهای :انطباق نقاط نقشه حفاري بر روي زمين

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

مكان :محدوده حفاري
تجهيزات :ابزارآالت نقشهبرداری
موادمصرفي :ميخ -رنگ
زمان 50 :دقيقه

نتایج
ممکن
باالتر از
انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

پیادهسازی كامل مختصات نقاط با استفاده از ابزارآالت
نقشهبرداری

3

قابل
قبول

پیادهسازی مختصات نقاط با استفاده از ابزارآالت نقشهبرداری با
اختالف كمتر از  5متر

2

ناقص

پیادهسازی مختصات نقاط با استفاده از ابزارآالت نقشهبرداری با
اختالف بيشتر از  5متر

1

شبكه حفاري و اصول اجراي آن

تصوير باال يك شبكه حفاري را نشان میدهد كه در آن محل حفر گمانههای مغزه گيري و پودري ،ترانشه ها
20

و چاهکها نشان دادهشده است .همانطور كه میبینید شبكه حفاري بر روي مناطقي كه بر اساس مطالعات
اكتشافي سطحي انجامشده قبلي ،داراي بيشترين مقدار ماده معدني بودهاند طراحي میشود.
فکر کنید

تعريفي از شبكه حفاري ارائه نماييد.
كد گمانههای حفاري مغزه گيري را نام ببريد.
ردیف كد گمانه مغزه گيري ردیف

كد گمانه مغزه گيري

ردیف

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

كد گمانه مغزه گيري

چه تعداد چاهك در شبكه حفاري طراحیشده است؟
طول ترانشه موجود در شبكه حفاري اكتشافي چقدر است؟
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براي انجام حفريات معدني مانند گمانه و ترانشه ها و چاهکها نياز به اطالعات زير میباشد.
گمانه
شیب

ﺷﻤﺎل

مقدار زاويه ايست كه گمانه با خط قائم میسازد.

زاوﯾﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ
اﻣﺘﺪاد ﮔﻤﺎﻧﻪ

ﻄﺢ اﻓﻘﻰ

ﺳ

آزیموت مقدار زاويه ايست كه امتداد گمانه با شمال میسازد.
Z

ﻣ

ﻘﺪار ﺷﯿ

ﺐ ﮔﻤﺎﻧﻪ

20m
40m

عمق

مقدار طول گمانه است كه میبایست حفر گردد.

قطر

با توجه به نوع دستگاه حفاري و طراحي صورت
گرفته قطر گمانهها متفاوت میباشد.

11,80

60m
80m

69m

62m

100m
105m
120m

تراشه
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ﻗﻄﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ

آزیموت مقدار زاويه ايست كه امتداد ترانشه با شمال میسازد.

نمایش
فیلم

طول

فاصله ابتدا تا انتهاي ترانشه را طول آن گويند.

عرض

فاصله دو لبه كف ترانشه را عرض ترانشه گويند كه
عمود بر طول ترانشه میباشد.

عمق

فاصله سطح بااليي ترانشه تا كف آن را عمق ترانشه
گويند كه با توجه به تغييرات توپوگرافي عمق ترانشه
متغیرمیباشد.

نحوه آمادهسازی وعالمتگذاری محل حفريات معدني واجراي حفرترانشه و نشان دادن شيب طول
عرض و آزيموت آنها
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فعالیت
كارگاهي

کارعملی:
پیادهسازی الگوي حفاري
كار عملي  :1انجام بازديد از يك كارگاه معدني داراي گمانه ،چال و ترانشه و در گروههای دو نفره آزيموت ،شيب،
طول و امتداد ترانشه را با استفاده از متر و كمپاس اندازهگیری نماييد.
شرح فعاليت:
 -1اندازهگیری طول ،عرض و عمق ترانشه ها با استفاده از متر
 -2اندازهگیری آزيموت ترانشه با استفاده از كمپاس
کار عملی  :2در گروههای چهار نفره ترانشه اي با آزيموت  145SEو طول  25متر و عرض  1/20متر را جهت
حفاري بر روي زمين عالمتگذاری نماييد.
شرح فعاليت:
 -1با استفاده از كمپاس جهت شمال را تعيين كرده سپس در جهت شرق  145درجه را جدا میکنیم تا آزيموت
ترانشه مشخص گردد.
 -2با استفاده از گچ و متر ،طول و عرض ترانشه را بر روي زمين عالمتگذاری نماييد.
مواد و ابزار:
كمپاس،قلم وکاغذ ،ميخ،گچ ،متر
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای :دقت و سرعت عمل ،نظافت محيط كار ،توجه به اهميت كار گروهي
ارزشيابي مرحلهای :پیادهسازی شبکه حفاري

شرايط عملكرد

نتایج ممکن
باالتر از
انتظار

مكان :محدوده حفاري
تجهيزات :ابزارآالت
نقشهبرداری و نقشه حفاري
قابل قبول
مواد مصرفي :مصالح
ساختماني
ناقص
زمان 30 :دقيقه

روش نمره دهی

نمره

اجراي قطر  -عمق-زاويه( -گمانه  -چاه -ترانشه -چاهك) بر روي
زمين با استفاده از ابزارآالت نقشهبرداری با دقت حداقل 95%

3

اجراي قطر  -عمق-زاويه( -گمانه  -چاه -ترانشه -چاهك) بر روي
زمين با استفاده از ابزارآالت نقشهبرداری با دقت حداقل 80%

2

اجراي موارد فوق با دقت كمتر از 80%

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرايط عملكرد

نتایج ممکن

مكان :محدوده حفاري
تجهيزات :ابزارآالت
قابل قبول
نقشهبرداری و نقشه حفاري
مواد مصرفي :مصالح ساختماني
زمان 30 :دقيقه
نادرست
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روش نمره دهی

نمره
3

دقت ،سرعت عمل ،ارتباط مؤثر و كارگروهي

2

عدم رعايت موارد فوق

1

ارزشیابی شایستگی انطباق محل حفاري طبق نقشه
شرح کار:
 -1محاسبه اندازه نقاط حفاري از روي نقشه و انطباق اندازه واقعي برروي زمين با استفاده از ابزارآالت نقشه كشي
 -2عالمت گذاري و نصب شاخص نقاط برروي زمين
 -3پياده سازي قطر -عمق -زاويه -طبق نقشه (گمانه ها  -ترانشه ها -چاه ها و )...

استاندارد عملكرد:
انطباق محل حفاري طبق نقشه با استفاده از نقشه حفاري و ابزار نقشهکشی با دقت خواستهشده حداقل به ميزان 95%
شاخص ها:
 -1قرائت نقشه حفاري
 -2پیادهسازی شبكه حفاري
شرايط انجام كار:
فضاي كار :محدوده حفاري
تجهيزات :نقشه حفاري -ابزارنقشهکشی و نقشهبرداری– ماشینحساب
موادمصرفي :نوشتافزار -مصالح ساختماني (گچ -رنگ -ميخ و )...
ابزار و تجهیزات :نقشه حفاري،كمپاس ،مترGPS ،

معيار شايستگي:
ردیف
1
2
3

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

قرائت نقشه و تبدیل مقیاس

1

انطباق نقاط نقشه حفاری بر روی زمین

1

پیاده سازی شبکه حفاری

2

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت ،سرعت عمل ،ارتباط موثر و کارگروهی

نمره هنرجو

2

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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فصل 2

حفاري اكتشافي

از مراحل عمليات اكتشاف مواد معدني ،حفاري است كه مهمترین و پرهزینهترین قسمت اين عمليات نيز
میباشد .به كمك حفاري میتوان از وضعيت و ميزان منابع موجود در زير زمين اطالع يافت و با استفاده از نتايج
حاصل از آن برنامهریزیهای الزم جهت ايجاد رونق اقتصادي را انجام داد .عالوه بر اين ،حفاري در سدسازی،
پلسازی و راهسازی نيز كاربرد دارد .در اين فصل به نحوه آمادهسازی و استقرار ماشینآالت حفاري و انجام
عمليات حفاري اكتشافي میپردازیم.

واحد یادگیری 2

شایستگی:آمادهسازی محل گمانه و استقرار ماشینآالت حفاري
مقدمه
ً
با توجه به اينكه در طول عمليات حفاري يك گمانه ،دستگاه حفاري میبایست کامال ثابت و بدون حركت باشد،
لذا آمادهسازی محل گمانه از اهميت بااليي برخوردار است .آمادهسازی محل گمانه شامل هموارسازي محل،
احداث سكوي حفاري ،مشخص كردن محل تجهيزات جانبي دستگاه حفاري و  ...میباشد .در نهايت پس از
آمادهسازی محل حفاري میتوان نسبت به انتقال و استقرار دستگاه حفاري بر روي گمانه موردنظر اقدام نمود.
استاندارد عملکرد
آمادهسازی محل گمانه و استقرار ماشینآالت حفاري و متعلقات مربوطه طبق نقشه ،انتقال و استقرار ماشینآالت
انجام میگیرد و مراحل انجام اين كار عبارت است از -1 :انجام عمليات تسطيح  -2تعيين موقعيت دستگاه
حفاري روي زمين  -3ايجاد فونداسيون  -4استقرار دستگاه حفاري  -5كنترل برق و مكانيك ماشینآالت حفاري
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تسطيح و هموارسازی محل حفاري گمانه
فکر کنید

سؤال  :1فكر میکنید اولين مرحله جهت استقرارماشینآالت حفاري چيست؟
سؤال  :2هموارسازی زمين چيست و چگونه و در چه مواقعي انجام میشود؟
در شكل زير چند نوع از ماشینآالت حفاري نشان دادهشدهاند .به اين تصاوير نگاه كنيد اين ماشینآالت چه
تفاوتهایی باهم دارند؟ آيا اين تفاوتها در نحوه استقرار اين ماشینآالت هم تأثیرگذار است؟

دستگاه حفاري چرخ الستيكي

دستگاه حفاري شني دار

دستگاه حفاري روي شاسي

دستگاههای حفاري میتوانند بر روي ماشين مستقرشده باشند و يا بهوسیله چرخ زنجيري جابجا شوند؛ اما
درصورتیکه هیچیک از اين دو ،وسيله حملونقل را دارا نباشند ،میبایست جهت استقرار بر روي سكوي هاي
حفاري قرار گيرند.
همانطور كه در تصاوير میبینید ،درهرصورت ماشینآالت حفاري براي آغاز عمليات بر روي يك سطح کام ً
ال
مسطح قرار میگیرند.
فکر کنید

سؤال  :3چرا ماشینآالت حفاري جهت آغاز عمليات میبایست حتماً بر روي يك سطح کام ً
ال مسطح قرار گيرند؟

الف :جهت جلوگيري از لغزش و لرزش و يا واژگوني دستگاه در حين كار كردن كه میتواند موجب وارد آمدن
صدمات به تجهيزات درونچاهی و ساير قسمتهای دستگاه حفاري گردد.
ب :جلوگيري از ايجاد انحراف در زاويه و آزيموت گمانه
ج :درصورتیکه محل استقرار دستگاه حفاري کام ً
ال مسطح نباشد باعث میگردد انجام حفاري نياز به نيروي
بيشتري داشته باشد و در نتيجه انرژي بيشتري مصرف كند.
د :تمامي موارد
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در تصاوير باال دستگاههای حفاري بر روي يك زمين کام ً
ال مسطح قرارگرفتهاند.
تسطيح محوطه جهت استقرار ماشینآالت حفاري بيشتر بهوسیله بيل مكانيكي ،لودر ... ،و درصورتیکه امكان
تأمین ماشینآالت مقدور نباشد بهوسیله نيروي انساني انجام میشود.
در تسطيح محوطه میبایست به محیطزیست توجه نمود بهطوریکه تنها بهاندازه ابعاد موردنیاز دستگاه حفاري
در محوطه تغييرات ايجاد نمود و از كندن گياهان و درخت ها خودداري كرد.
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فعالیت
كارگاهي

کارعملی :هموارسازی محوطه جهت استقرار ماشینآالت حفاري
کارعملی -1انجام بازديد از يك محدوده اكتشافي كه هموارسازي محوطه در آن در حال انجام است و يا قب ً
ال
هموارسازي انجامشده است.
کارعملی  -2در گروههای  5نفره محوطهای را جهت استقرار دستگاه حفاري هموار نماييد.
شرح فعاليت:
 -1هنرجويان به گروههای  5نفره تقسيم شوند.
 -2محوطهای با ابعاد  2×1/5متر جهت هموارسازی،گچریزی و عالمتگذاری مشخص گردد.
 -3عمليات هموارسازی توسط هنرجويان و با استفاده از بيل و كلنگ انجام شود.
مواد و ابزار:
تجهيزات حفاظت فردي ،بيل ،كلنگ ،متر
نكات ايمني:
مراقبت در حين كار با تجهيزات
اخالق حرفهای:
از بين نبردن گياهان ،ايجاد حداقل تغييرات در محیطزیست ،كارگروهي

ارزشيابي مرحلهای :انجام عمليات تسطيح
شرايط عملكرد
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :بيل و كلنگ و متر
موادمصرفي :نوشتافزار و گچ
زمان 30 :دقيقه

نتایج ممکن

روش نمره دهی

باالتر از حد
انتظار

صاف كردن محدوده حفاري با ابزار آالت

قابل قبول

صاف كردن محدوده حفاري با تائید چشمي

ناقص

تسطيح نامناسب براي استقرار ماشینآالت

نمره
3
2
1
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نقشهخوانی و شاخص گذاري محل حفاري
همانطور كه در فصل قبل بيان شد جهت تعيين
محل حفر گمانه نياز به تعيين موقعيت هر گمانه از
روي نقشه شبكه حفاري میباشد .حال جهت احداث
محل حفر گمانه میبایست با توجه به مشخصات
گمانه شامل :مختصات ،قطر ،عمق ،شيب و آزيموت

گمانه كه در نقشه شبكه حفاري بیانشده است ،اقدام
گردد .الزم است محل دقيق حفاري تعيين و عالمت
گذاري گردد كه به اين عمليات شاخص گذاري گويند.
در شكل زير نمونهای از نقشههای محل حفر يك
گمانه نشان دادهشده است.
 7متر

 5متر
محل استقرار
دستگاه حفاري
ابعاد 2×1/5 :متر
چاله گل حفاري
ابعاد :قطر  1متر
عمق  0/5متر

محل استقرار لوله
هاي حفاري
ابعاد 3×1 :متر

پمپ آب
ابعاد1×1 :
متر

محل استقرار تانكر
آب
ابعاد 2×1/5 :متر

قسمتهای مختلفي كه جهت احداث محل حفر يك گمانه موردنیاز است به شرح جدول زير میباشد.
ردیف
1

دستگاه حفاري

2
3
4
5
32

محل استقرار

توضيحات
فضاي موردنیاز (متر)
محل دستگاه میبایستی كام ً
ال مسطح و تراز شده باشد و
محل قرارگیری پايه دستگاه و پيچ و مهرههای مربوطه (بولت)
2×1/5
مشخصشده باشد.

لوله حفاري

3×1

لولههای حفاري اكتشافي اغلب داراي طول  3متر هستند

پمپ آب

1×1

جهت انتقال آب از تانكر آب به دستگاه حفاري

تانكر آب

2×1/5

جهت تأمین آب مورد نياز حفاري

چاله گل حفاري

جهت رسوب دادن گل حفاري و بازگرداندن آب به چرخه
قطر يك و عمق 0/5
عمليات حفاري

فعالیت
كارگاهي

کارعملی :عالمتگذاری محل استقرار ماشینآالت حفاري وپیادهسازی آن
کار عملی  :1در گروههای  3نفره و با توجه به نقشه محل حفاري زير ،اقدام به عالمتگذاری مناطق بر روي
زمين با استفاده از گچ نماييد.
شرح فعاليت:
انجام عمليات پیادهسازی محل استقرار ماشینآالت حفاري طبق نقشه زير
 7متر

محل استقرار دستگاه
حفاري
ابعاد 2×1/5
 5متر

محل استقرار لوله هاي حفاري
ابعاد 3×1 :متر

پمپ آب
ابعاد1×1 :
متر
چاله گل حفاري
ابعاد :قطر  1متر
عمق  0/5متر

محل استقرار تانكرآب
ابعاد 2×1/5 :متر

مواد و ابزار:
متر ،گچ و نوشتافزار
نكات ايمني:
استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ،شستشوي دستها پس از اتمام كار ،انجام مراقبتهای الزم در هنگام
استفاده از گچ
اخالق حرفهای:
عدم تخريب محیطزیست ،توجه به كار گروهي ،سرعت عمل

33

بولت :1پیچهایی سر كج هستند كه جهت ثابت
شدن دستگاه از آن استفاده میشود.

اگر دستگاه حفاري بدون چرخ الستيكي و يا چرخ
زنجيري باشد معموالً بر روي شاسي خود سوار میباشد
كه جهت ثابت شدن دستگاه بر روي زمين تعدادي
سوراخ جهت عبور بولت در شاسي تعبیهشده است.
فواصل پایهها واين سوراخها دقیقا ًاندازهگیری شود و بر
روي زمين عالمتگذاری گردد .حال بولت ها دقیقاً در
محلهای عالمتگذاری شده در فونداسيون قرار گيرند
تا از سوراخهای موجود در شاسي دستگاه عبور كرده و
بهوسیله مهره محكم گردد تا دستگاه كام ً
ال ثابت گردد.
فعالیت
كارگاهي

بولت

کارعملی  :2اگر فاصله پايه شاسي دستگاه حفاري از هم  1متر باشد و عرض هر پايه  15سانتیمتر باشد و طول هر پايه
شاسي آن  1/80متر باشد محل قرارگیریپایهها را بر روي زمين عالمتگذاری نماييد.
محل حفر گمانه در وسط دوپايه و به فاصله  20سانتیمتر از آنها قرار گيرد.
کارعملی :3محل قرارگیری سوراخ هاي روي شاسي براي عبور بولت ها در وسط هر پايه و از انتهاي هر پايه 10
سانتیمترمیباشد .محل آنها را بر روي زمين دقيقاً عالمتگذاری نماييد.

شرح فعاليت :طبق اندازههای بیانشده و با توجه به نقشه شبكه حفاري ارائه شده فواصل را بر روي زمين
عالمتگذاری نماييد.
محل قرارگیری پایه های (شاسی) دستگاه و نقاط قراگیری بولت

محل اسقرار دستگاه حفاری

محل حفر گمانه

محل قرارگیری پایه های (شاسی) دستگاه و نقاط قراگیری بولت

مواد و ابزار:
متر ،گچ و نوشتافزار
نكات ايمني:
استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ،شستشوي دستها پس از اتمام كار ،انجام مراقبتهای الزم در هنگام
استفاده از گچ
اخالق حرفهای:
توجه به كار گروهي ،سرعت عمل
1- Bolt
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ارزشيابي مرحلهای :تعيين موقعيت دستگاه حفاري روي زمين

شرايط عملكرد

نتایج ممکن

نمره

روش نمره دهی

باالتر از حد عالمتگذاری محل استقرار دستگاه روي زمين طبق نقشه و
مكان :كارگاه حفاري
براساس ابعاد دستگاه حفاري
تجهيزات :بيل وكلنگ و متر انتظار
موادمصرفي :گچ و
عالمتگذاری محل استقرار دستگاه روي زمين براساس ابعاد
قابل قبول
دستگاه حفاري
نوشتافزار
دقيقه
زمان10 :
عالمتگذاری محل استقرار بدون توجه به نقشه و يا ابعاد
ناقص
دستگاه حفاري

3
2
1

مصالح موردنیاز جهت احداث فونداسيون

جهت استقرار ماشين حفاري مغزه گيري كه بر روي
چرخ الستيكي و يا چرخ زنجيري نباشد میبایست
فونداسيون احداث گردد .جهت احداث اين فونداسيون
نياز به مصالحي ازجمله:

شن و ماسه

سيمان

دستگاه حفاري مستقر شده بر روي فونداسيون

بولت
سنگ و يا آجر
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فکر کنید

فكر میکنید چه مصالح و يا ابزارهاي ديگري میتواند در ساخت فونداسيون به كار گرفته شود؟
بهعنوانمثال يكي از مهمترین نكات در مورد فونداسيون يك دستگاه حفاري تراز بودن آن است كه بدين منظور
میبایست حتماً از دستگاه تراز استفاده گردد.

تراز

نحوه احداث فونداسيون
با توجه به آنچه تا كنون بيان شد ،جهت احداث فونداسيون مصالح ساختماني موردنیاز شامل شن ،ماسه ،سيمان،
سنگ ،آجر ،آب و براساس طرح و نقشه مشخص شده اجرا میگردد.

ﺳﻄﺢ ﺳﮑﻮى ﺣﻔﺎرى
ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ ﺗﺮاز
ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮى ﺑﻮﻟﺖ
ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎرى

ﺳﮑﻮى ﺣﻔﺎرى اﺣﺪاث ﺷﺪه
از :ﺷﻦ  ،ﻣﺎﺳﻪ  ،ﺳﯿﻤﺎن
ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ و ....
فوندانسیون دستگاه حفاری
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فعالیت
كارگاهي

کارعملی :آمادهسازی و بتنریزی فونداسيون دستگاه
حفاري
کارعملی :بر اساس فعالیتهای انجامشده قبلي
(هموارسازي و عالمتگذاری محل دستگاه حفاري)
سكوي حفاري احداث گردد.
شرح فعاليت:
 -1قرار دادن بولت ها در محل خود
 -2سنگچین كردن محل بولتها در سكوي حفاري
 -3آمادهسازی بتن و بتنریزی سكوي حفاري
مواد و ابزار:
شن و ماسه ،سيمان ،بولت ،آب ،تراز ،بيل ،ماله،
كمچه ،متر و ...
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان
قرارگرفته ،دقت و سرعت عمل ،نظافت محيط كار

دستگاه حفاري قرارگرفته بر روي فونداسيون

نكات زيست محيطي :در تصوير باال مشاهده مي شود كه دستگاه داراي روغن ريزي است كه باعث آلودگي
محيط زيست مي گردد .در هنگام انجام عمليات حفاري مي بايست نهايت دقت صورت گيرد تا از بروز چنين
مواردي جلوگيري گردد.
ارزشيابي مرحلهای :ايجادفونداسیون
شرايط عملكرد

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات:
تراز،بيل،ماله،كمچه،متر
درست
مواد مصرفي :مصالح ساختماني
زمان 60 :دقيقه
ناقص

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تهيه بتن طبق استانداردهای بتنریزی طبق نقشه ،تراز
بودن فونداسيون و قرار گيري صحيح بولت
تهيه بتن طبق استانداردهای بتنریزی طبق نقشه ،تراز
بودن فونداسيون

2

تهيه بتن غیراستاندارد يا بتنریزی بدون توجه به نقشه

1

3
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انواع ماشینآالت حفاري
انواع روشهای حفاري

انواع روش هاي
حفاري

واسطه
مورداستفاده

نحوه كاركرد

در اين روش با استفاده از نيروي ضربهای و عمدتاً با
حفاري ضربهای با خردكردن سنگهاحفاري انجام میشود .استفاده از
فشار هوا

حفاري دوراني

در اين روش حفاري با استفاده ازچرخش
مته انجام میشود

حفاري ضربهای تركيبي از هردو روش ضربهای و دوراني
است
دوراني

محصول
پودر

مزايا
سرعت مناسب

کاربردها
حفاري
چاه آب

قدرت باال جهت

مغزه و
پودر

حفاري
انجام حفاري
عميق و به دست اكتشافي و
آوردن نمونههای استخراجي

با استفاده از مغزه و
گل حفاري پودر

راندمان
حفاري
مناسبتر نسبت
استخراجي
به و روش قبلي

عمدتاً با
استفاده از
گل حفاري

بدون آلودگي

انواع دستگاه های
حفاری اکتشافی

حفاري اكتشافي
پودري

RC
نمایش
فیلم

حفاري اكتشافي
مغزه گيري

پودري

حفاري مغزه
گيري وايرالين

حفاري مغزه
گيري متريك

حفاري پودري
حفاري وايرالين
حفاري RC
به فیلمهای باال نگاه كنيد چه تفاوتهایی بين حفاریهای پودري ،وايرالين و  RCوجود دارد هر يك را به
تفكيك بيان كنيد.
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دستگاه حفاری

RC

تفاوتهای حفاري پودري و مغزه گيري در جدول زير آمده است ،آيا میتوانید مواردي به آن بيفزاييد؟
شاخص

حفاري مغزه گيري

حفاري پودري

سرعت حفاري

سرعت بيشتر (صرف زمان كمتر)

سرعت كمتر (صرف زمان بيشتر)

هزينه

کمهزینه

پرهزينه

دقت

دقت كمتر

دقت باالتر

عمق حفاري

عمق كمتر

عمق بيشتر

نتايج حاصل از حفاري آناليز نمونههای پودر

آناليز نمونههای مغزه ،درزه و شكستگي هاي زیرزمین،
نوع سنگها و کانیهای موجود در آن با دقت باال
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نمایش
فیلم

اهداف انجام حفاري مغزه گيري
اكتشاف زغالسنگ
جابجایی ماشینآالت حفاري
جابجايي دستگاههای حفاري بسته به فاصله حمل و نوع وسيله جابجايي دستگاه حفاري (داراي چرخ ،شني دار
و يا روي شاسي) به روش هاي متفاوتي انجام مي شود.
درصورتیکه فاصله كم باشد (در داخل كارگاه حفاري) :دستگاههای شني دار و داراي چرخ الستيكي ،خود جابجا
میشوند؛ اما براي انتقال دستگاههای داراي شاسي میبایست توسط جرثقيل جابجا گردند.
براي انتقال دستگاههای حفاري به فواصل طوالني و بینشهری ،دستگاههای داراي چرخ الستيكي میتوانند
خودشان جابجا شوند ،دستگاههای شني دار میبایست بهوسیله ماشینآالت حملونقل جابجا شوند و دستگاههای
حفاري شاسي دار بايد بهوسیله جرثقيل بر روي ماشینآالت حملونقل سوار شده و جابجا گردند.
درجابجاییهای جادهای و خارج از كارگاه حفاري و با توجه به ابعاد برخي از دستگاههای حفاري الزم است تا
مجوزهاي الزم جهت جابجايي (مجوز حمل ترافيكي) اخذ گردد.
دستگاه حفاري چرخ الستيكي

دستگاه حفاري شني دار
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دستگاه حفاري روي شاسي

در هنگام جابجايي و مستقر كردن دستگاه حفاري میبایست ،نكات ايمني حملونقل بهطور كامل رعايت گردد.

خسارات وارد شده به دستگاه های حفاری در حین حمل و یا استقرار در محل
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فعالیت
كارگاهي

نمایش
فیلم

کار عملی :استقرار دستگاه حفاري روي فونداسيون
جابجايي و استقرار ماشين حفاري
مراحل استقرار و نصب ماشين حفاري عبارت است از:
 -1مسطح كردن و آمادهسازی اوليه محل حفاري
 -2جانمايي و استقرار لولههای حفاري
 -3جانمايي و قرارگیری تانكر آب و سوخت و پمپ آب
 -4حفر حوضچههای گل
 -5استقرار ماشين در محل (بر روي جك و يا فونداسيون بسته به نوع دستگاه)
 -6آمادهسازی و نصب دكل حفاري
 -7قرار دادن و اتصال لوله حفاري در محل خود بر روي دستگاه حفاري
 -8نصب سرمته حفاري و متعلقات
فعاليت :از مراحل استقرار و نصب يك دستگاه حفاري بازديد و يك گزارش از آن تهيه نماييد.
مراحل مشاهدهشده با مراحل بیانشده چه تفاوتهایی دارد؟
مواد و ابزار:
کاغذ ،قلم ،دوربین عکاسی
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان قرارگرفته ،دقت وسرعت عمل
ارزشيابي مرحلهای استقرار دستگاه حفاري
شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :نقشه  -ماشینآالت
حفاري -ماشینآالت
حملونقل
مواد مصرفي :آب  -سوخت
زمان 30 :دقيقه
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نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار

جابجايي طبق استانداردهای حملونقل -استقرار و نصب
دستگاه طبق دستورالعمل اجرائي دستگاه بر روي فونداسیون
جابجايي طبق استانداردهای حملونقل ،نصب دستگاه بر روي
فونداسيون

2

ناقص

جابجابي و استقرار دستگاه بدون توجه به دستورالعمل

1

درست

نمره
3

كنترل برق ومكانيك ماشینآالت حفاري
قبل از راهاندازی دستگاه حفاري قسمتهای برقي و مكانيكي دستگاه را به شرح ذيل كنترل نماييد.
 -1كنترل برق
جهت كنترل برق دستگاه حفاري باطري ،دينام ،استارت،کابلهای برق دستگاه ،تسمههای انتقال قدرت و
كليدهاي راهاندازی دستگاه كنترل گردد.
 -2كنترل مكانيك
كنترل روغنموتور و گيربكس،هيدروليك و سطح آب با استفاده از كنترل دستي و توسط آمپر دستگاه
 -3راهاندازی بدون بار
كنترل عملكرد موتور و گيربكس ،اهرمهای دستگاهبا كنترل دستي و سپس راهاندازی بدون بار

ﻗﺮﻗﺮﻩ ﺳﻴﻢ
ﻭﺍﻳﺮﻻﻳﻦ
ﺁﻣﭙﺮﻫﺎﻱ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﺭﻱ

ﺩﻳﻨﺎﻡ

ﺍﻫﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

نمایش
فیلم

فعالیت
كارگاهي

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ

نحوه كنترل برق و مكانيك دستگاه حفاري
کارعملی :كنترل برق ،مكانيك و راهاندازی دستگاه حفاري
کارعملی :1از يك كارگاه حفاري بازديد و نحوه كنترل برق و مكانيك دستگاه حفاري را بهصورت اجرايي مشاهده
كند.
کارعملی  :2قسمتهای خالي جدول را تكميل نماييد .آيا موارد ديگري براي كنترل برق و مكانيك وجود دارد؟
در اين صورت اين موارد را به جدول اضافه نماييد.
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باتري

روغنموتور

استارت

گيربكس

کابلها

روغن هيدروليك

دينام

2

مکانیک

آمپرها

1

برق

آب
تسمههای انتقال
قدرت
کلیدها

نوع کنترل

اهرمها

رديف

عوامل
كنترل

کار عملی  :3بازديد از يك كارگاه حفاري فعال و مشاهده نحوه راهاندازی و استفاده از دستگاه حفاري
کار عملی  :4هنرجويان بعد از انجام بازديد گزارشي از نحوه راهاندازی دستگاه حفاري تهيه و در کالس ارائه
نمايند و به بحث و تبادلنظر بپردازند.

مواد و ابزار:
كاغذ و قلم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان قرارگرفته ،درهنگام انجام بازديدگروهي هنرجويان ازکارگاههای
حفاري بهمنظوركنترل برق و مكانيك و راهاندازی دستگاه حفاري رعايت مقررات و دستورالعملهای ايمني و
اجرايي توسط هنرجويان الزامي است.

اقدامات كنترلي بر روي دستگاه حفاري در شرايط خاص

در شرايطي كه هوا سرد باشد اقدامات كنترلي اضافي جهت جلوگيري از ايجاد خسارت به دستگاه صورت گيرد.
زيرا در صورت نداشتن روحيه مسئولیتپذیری و انجام اين اقدامات كنترلي خسارات جبرانناپذیری به دستگاه
وارد میگردد.
44

اقدامات كنترلي

خسارات ناشي از عدم انجام اين اقدامات كنترلي

خالي كردن آب درون پمپ و دستگاه بهطور كامل پس
از اتمام كار

اگر آب پمپ و دستگاه خالي نشود در اثر انجماد آب
و افزايش حجم آن باعث تركيدن محفظهها و لولههای
ارتباطي میگردد.

مخلوط نكردن آب دستگاه با نمك جهت جلوگيري از
انجماد آب

چون نمك میتواند باعث خردگي و پوسيدگي قطعات
فلزي دستگاه گردد.

روشن نگهداشتن دستگاه و يا خاموش و روشن كردن آن
در فواصل زماني كم جهت جلوگيري از یخزدگی

جهت جلوگيري از یخزدگی آب در لولههای دستگاه
حفاري

گرم نگهداشتن دستگاه با استفاده پوشش پشمشیشه و
مواردي ازایندست

جهت جلوگيري از تركيدگي لولهها در اثر سرما

درصورتیکه سرما به حدي زياد باشد كه باعث شود آب
بالفاصله يخ بزند میبایست عمليات حفاري متوقف شود
و يا از تجهيزات ویژهای استفاده شود

بروز آسیبهای زياد به دستگاه حفاري

استفاده از ضد يخ ،روغن و سوختهای ويژه

جهت جلوگيري از یخزدگی

مواد و ابزار:
كاغذ و قلم،
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري

اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان
قرارگرفته و در جهت یادگیری هرچه بهتر کار توجه
به توصیهها و نقطه نظرات افراد صاحبنظر و داراي
تجربه كاري مرتبط با اهميت است.
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ارزشيابي مرحلهای :كنترل برق و مكانيك دستگاه حفاري

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :استاندارد تعمير و
نگهداري دستورالعمل اجرائي
ماشینآالت حفاري
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 10 :دقيقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

صحيح

كنترل برق شامل :دينام ،باطري ،كابل ها و استارت... ،
كنترل مكانيكي از جمله :روغن ،آب ،گيج هاي دستگاه ... ،
راه اندازي دستگاه

3

ناقص

عدم كنترل صحيح و يا عدم توانايي در روشن كردن ماشين
بدون بار

2

نادرست

عدم رعايت موارد صحيح فوق

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد
شرايط انجام كار:
فضاي كار :كارگاه حفاري
تجهيزات :نقشه حفاري-ابزار
آالت
مواد مصرفي :مصالح
ساختماني -آب  -برق -روغن
 -سوخت
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نتایج ممکن

روش نمره دهی

نمره
3

قابلقبول

دقت  -ايمني درحمل نقل -مسئولیتپذیری -حفظ
محیطزیست

2

نادرست

عدم دقت -ايمني -مسئولیتپذیری

1

ارزشیابی شایستگی آمادهسازی محل گمانه و استقرار ماشینآالت حفاري
شرح کار:
 -1تسطيح ناهمواري هاي محل حفاري
 -2عالمت گذاري محل فوندانسيون دستگاه
 -3ايجاد فوندانسيون ماشين آالت
 -4جايجايي و نصب دستگاه
 -5كنترل آب -برق -روغن و تست بدون بار دستگاه (تك ماشين)
استاندارد عملكرد:
آماده سازي محل گمانه با استفاده از ماشين آالت حفاری مربوطه و يا نيروي انساني ،طبق نقشه و تعيين موقعيت و استقرار
ماشين آالت حفاري در محدوده زمان تعيين شده.

شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :كارگاه حفاري
تجهيزات :نقشه حفاري-ابزار آالت
مواد مصرفي :مصالح ساختماني -آب  -برق -روغن  -سوخت
ابزار و تجهیزات :نقشه حفاري ،ابزار آالت
معيار شايستگي:
ردیف
1

2
3

مرحله کار

انجام عملیات تسطیح

حداقل نمره قبولی از 3
1

تعیین موقعیت دستگاه حفاری روی زمین
احداث فوندانسیون

2
1

 5کنترل برق و مکانیک دستگاه حفاری
شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ
محیط زیست
میانگین نمرات

1

4

استقرار دستگاه حفاری

نمره هنرجو

1

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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واحد یادگیری 3

شایستگی :انجام حفاري آزمايشي

مقدمه
براي شروع هر فعاليتي نياز به يك نقشه ،الگو و ابزار مناسب میباشد تا تمامي فعالیتها در مسير رسيدن به يك
هدف مشخص پيش روند .با توجه به اينكه عمليات حفاري يكي از مراحل پرهزينه اكتشاف معدن است لذا كليه
فعالیتها در اين مرحله بر طبق نقشه حفاري انجام میگیرد و انطباق محل حفاري طبق نقشه يكي از مهمترین
مراحل در پیادهسازی شبکه حفاري است.
استاندارد عملکرد
انطباق محل حفاري طبق نقشه با استفاده از نقشه شبكه حفاري و ابزارهاي مناسب نقشهبرداری و با دقت حداقل
به ميزان  95%با در نظر داشتن زمان تعریفشده انجام گيرد .مراحل انجام اين كار عبارت است از -1 :قرائت
نقشه و انجام تبديل مقیاسهای الزم -2انطباق نقاط حفاري از روي نقشه بر روي زمين و در نهايت پیادهسازی
الگوي حفاري شامل قطر ،عمق ،زاويه ،آزيموت حفاریهای اكتشافي.
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متعلقات دستگاه حفاري
اجزاء اصلي يك دستگاه حفاري عبارتاند از:
 -1موتور :انرژي الزم را براي دوران محور اصلي
دستگاه (اسپيندل) را تأمین میکند،موتور ممكن
است از نوع ديزلي،بنزيني و يا الكتريكي (داراي
الكتروموتور) باشد.
 -2اسپيندل :محور اصلي دستگاه حفاري است كه
نيروي موتور را به لولههای حفاري منتقل میکند.
 -3گيربكس :براي انتقال قدرت از موتور به محور
اصلي بكار میرود.
 -4جرثقيل :براي باال و پايين كردن لولهها در داخل
اسپيندل
گمانه به كار میرود.
 -5دكل :ساختمان برج مانندي است كه از اتصال
قطعات فلزي تشکیلشده و براي اتصال سري لولههای حفاري بكار میرود
 -6لولههای حفاري (راد) :براي ادامه حفاري از لولههای حفاري كه معموالً داراي سه متر طول میباشند استفاده
میشود
 -7سرمته :آخرين قسمت ابزار حفاري است كه كار حفر گمانهها را انجام میدهد.

لوله هاي حفاري

سرمته و لوله حفاري
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دكل
محفظه نگهداري
لوله ها
قرقره جابجابي

كمپرسور
فيلتر هوا

آبدزك

حمل كننده

حلقه انتقال سيم بكسل

پمپ گل

قرقره سيم بكسل
گيربكس
اسپيندل

خنك كننده
مخزن هيدروليك

ايستگاه كنترل
50

جك هاي هيدروليك
سيستم پمپاژ آب
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دكل قابل جمع شدن

سيم بكسل

آبدزك

لوله حفاري

گيره

سري اسپيندل

شلنگ انتقال آب از پمپ

رام تغذيه

كيسينگ

سرمته كيسينگ

مغزه گير

سرمته مغزه گير

كالچ
موتور گازوئيلي

گيربكس
شاسي
كنترل
هيدروليك
جمع كننده
سيم بكسل

نمایش
فیلم

فيلم :تجهيزات درونچاهی دستگاه حفاري
قالب كشنده
قفل كننده
آداپتور

بوش تنظيم قالب
آبدزك
آزاد كننده

شير كنترل
خاك حفاري

سطح زمين

خاك ريز
مغزه

محافظ سرمته
شير شناور
مغزه گير

لوله ثابت داخلي

ابعاد مغزه:
قطر ،cm 6/2 :طولm 9/5:
بلبرينگ
محافظ سرمته
سرمته

نمايش تجهيزات درون چاهي به روش مغزه گيري
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :نصب لوله حفاری (راد) ،سرمته و ساير
متعلقات بر روي دستگاه
کار عملی  :1بازديد از يك كارگاه حفاري و مشاهده
قسمتهای مختلف تجهيزات درونچاهی يك دستگاه
حفاري و ارائه گزارش بازديد مربوطه.
کار عملی  :2با توجه به فيلم نمايش دادهشده و بازديد
انجامشده حداقل  10قسمت از تجهيزات درونچاهی
و كاربردشان را نام ببريد.
کار عملی  :3با انجام بازديد از يك كارگاه حفاري و
با كمك اپراتور دستگاه ،نحوه باز و بسته كردن راد و
سرمته را فراگیرید.
کار عملی  :4نوشتن گزارش از مراحل باز و بسته

كردن راد و سرمته و ارائه گزارش گروهي در سر
كالس و بحث و تبادلنظر در مورد انجام صحيح
بستن راد و سرمته.
مواد و ابزار:
دوربين عكاسي ،كاغذ و قلم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان
قرارگرفته است.

ارزشيابي مرحلهای :نصب سرمته و ساير متعلقات

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نتایج ممکن

باالتر از حد انتظار اتصال سرمته ،بستن لولهها طبق دستورالعمل

مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :سرمته -لوله و
اتصاالت
درست
مواد مصرفي :گريس -روغن
زمان 20 :دقيقه
ناقص

مراحل راهاندازی دستگاه حفاري

نمره
3

اتصال سرمته و لولهها بدون توجه به دستورالعمل

2

بستن سرمته به لوله

1

مراحل راهاندازی دستگاه حفاري

روشن كردن دستگاه

پيچاندن سوئيچ

نشانگر روغن
اتصال پمپ گل به
دستگاه

نشانگرآب

نشانگر سوخت

اتصال شلنگ آب به
آبدوزك

خنك كننده ،روان كننده لوله و سرمته ،اندود كردن ديواره چاه و جلوگيري از
ريزش و كمك در انتقال ذرات كنده شده به بيرون چاه و ...

كنترل نشانگر ها
اتصاالت
نقش گل حفاري
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نمایش
فیلم

فيلم :نحوه راهاندازی دستگاه حفاري

سؤال) آيا میدانید گل حفاري چيست و از چه موادي تشکیلشده است؟
پژوهش) با بررسي منابع اينترنتي در مورد بنتونيت و كاربردهاي آن تحقيق نماييد.
نحوه آمادهسازی گل حفاري
گل حفاري بهصورت پودر و معموالً در کیسههای  50كيلوگرمي است؛ و با توجه به مقدار نياز چاه در حال حفاري
با غلظتهای مختلف با آب مخلوط شده و بهوسیله پمپ و لوله به داخل چاه منتقل میشود.

فعالیت
كارگاهي
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کار عملی :نصب اتصاالت ،آمادهسازی گل حفاري و
راهاندازی دستگاه
کار عملی  :1انجام بازديد از يك كارگاه حفاري و
مشاهده نحوه راهاندازی و كنترل نشانگرها در شروع
يك نوبتکاری و ارائه گزارش همراه با تصاوير مربوط
به آن.
کار عملی  :2نحوه آمادهسازی گل حفاري و اتصال
پمپ گل به دستگاه را در كارگاه حفاري مشاهده و
تمرين نماييد.
کار عملی  :3با انجام بازديد از يك كارگاه حفاري
نحوه اتصال شلنگ آب به آبدوزك انتقال دهنده آب و
گل حفاری به داخل گمانه و حوضچه گل و راهاندازی
دستگاه حفاري را مشاهده نماييد.

مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
جلوگيري از هدر رفتن آب و عدم استفاده بیمورد از
گل حفاري و ساير مواد مانند سوخت ،روغن و ...
مشاركت در كارگروهي و داشتن روحيه
مسئولیتپذیری ،عايق كردن كف چاله گل جهت
جلوگيري از هدر رفتن آب و آلودگي محیطزیست

ارزشيابي مرحلهای :راهاندازی دستگاه حفاري

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات ماشینآالت و
متعلقات حفاري
مواد مصرفي :سوخت -روغن-
گل حفاري -سوپر ميكس
زمان 80 :دقيقه

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)
بازديد ميزان روغن -آب -سوخت -گل و ...و روشن كردن
دستگاه بدون بار

3

درست

بازديد ميزان روغن -آب -سوخت -گل و ...و روشن كردن
دستگاه بدون بار

2

ناقص

بازديد نكردن ميزان روغن آب و سوخت و روشن كردن
دستگاه

باالتر از حد
انتظار

1

اصول حفاري و كنترل حين انجام آن
اصول و مراحل كنترل دستگاه حفاري در حين انجام عمليات حفاري:
 -1تنظيم دستگاه حفاري با توجه به زاويه و آزيموت گمانه حفاري (تنظيم دكل و اسپيندل)
 -2كنترل عدم انحراف گمانه از مسير حفاري
با افزايش عمق حفاري ،دستگاه نياز به وارد آوردن نيروي بيشتر جهت انجام عمليات حفاري خواهد داشت و
از طرف ديگر سنگهای داخل زمين نيز در مقابل به لولهها و سرمته فشار بيشتري وارد مینمایند و اين نيرو
میتواند باعث انحراف مسير حفاري از شيب و آزيموت تعریفشده شوند .لذا الزم است بهطور مرتب زاويه و
آزيموت توسط اپراتور دستگاه كنترل گردد.

مسير حفاري اصلي
مسير انحرافي

مسير حفاري اصلي

مسير انحرافي
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 -3جلوگيري و مراقبت از فرار آب در حين حفاري
توجه :وقتي سنگهای موجود در زمين داراي درز و شكاف و يا داراي قابليت نفوذپذیری زيادي باشند باعث
میشود تا آب ورودي به چاه دوباره بازنگردد كه به اين وضعيت فرار آب گويند .در چنين شرايطي بايد از گل
حفاري غلیظتر و يا ساير مواد افزودني مانند سوپر ميكس و  ...استفاده نمود.
 -4با توجه به ميزان سختي سنگ میبایست از سرمته هاي مختلفي متناسب با همان نوع سنگ استفاده نمود.
 -5ميزان فشار موردنیاز در سنگهای مختلف متفاوت است و بهطور مداوم توسط اپراتور سرعت و مقدار فشار
تنظيم گردد.
بارش فكري  :1فكر میکنید در حين انجام عمليات حفاري عالوه بر  5مورد ذکرشده باال چه موارد ديگري بايد
موردتوجه قرار گيرد.
بارش فكري  :2درصورتیکه نشانگر سوخت ،روغن و يا آب دستگاه حفاري خراب باشد ،جهت كنترل آنها از چه
روشیهایی میتوان استفاده نمود.
تخليه مغزه از كربارل: 1
مهمترین نتيجه و هدف اصلي در عمليات حفاري مغزه گيري ،به دست آوردن مغزهها جهت انجام مطالعات
زمینشناسی و آناليز عياري میباشد ،لذا الزم است پس از هر مرحله حفاري ،كربارل حاوي نمونه را به سطح
زمين آورده و نمونهها را بر حسب متراژ حفاریشده و به ترتيب عمق در جعبه مغزه قرارداد.

1- corebarrel
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مقطع 2
(تصوير واحدهاي سنگي)
باال ()cm 0

مغزه هاي حفاري شده حاوي اطالعاتي
مانند نوع سنگ ،ساختارهاي زمين
شناسي و عيار مواد معدني در زير زمين
هستند.

مغزه
(شماتيك واحدهاي سنگي)
باال ()m 40/252

مقطع 1

مقطع 2

مقطع 3
پايين ()cm 141
نمایش
فیلم

پايين ()m 257/10

نحوه كار با دستگاه حفاري
نحوه انجام عمليات حفاري و تخليه مغزه ها
بارش فكري :به تصاوير زير نگاه كنيد .چه تفاوتهایی بين اين سه سرمته میبینید؟ فكر میکنید علت تغيير
شكل اين سرمته ها در چيست؟

پژوهش :در مورد دستگاهها و تجهيزات جديد حفاري تحقيق نماييد و نتايج بهدستآمده را در كالس بهصورت
فيلم ،عكس و يا گزارش به اشتراکگذارید.
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :انجام عمليات حفاري و تخليه مغزهها
کار عملی  :1انجام بازديد از يك كارگاه حفاري و مشاهده نحوه انجام عمليات حفاري و كنترل عوامل مختلف
آن ،در انتها گزارشي از اين موارد تهيه گردد.
کار عملی  :2نحوه تخليه نمونهها و چيدن آنها در جعبه نمونه را در گروههای  3نفره تمرين نماييد.
شرح فعاليت:
نمونهها:
 -1بهطور مرتب و بر اساس متراژ و در جهت صحيح از كربارل خارج شوند
 -2در صورت امكان (نوع مغزه به دست آمده) بهوسیله آب شستشو شود.
 -3برحسب متراژ بهطور مرتب در داخل جعبه مغزه چيده شوند.
کار عملی  3در كارگاه مدرسه نحوه باز و بسته كردن سرمته به لولههای حفاري را تمرين نماييد.
شرح فعاليت:
 -1با استفاده از آچار لوله گير ابتدا رابط بين لوله حفاري و سرمته را باز میکنیم.

 -2سرمته قبلي را از واسطه باز میکنیم.
 -3رزوههای لوله ،واسطه و سرمته را تميز و گریس کاری میکنیم.
 -4سرمته جديد را بهجای سرمته قبلي بهواسطه میبندیم.
 -5سرمته جديد را با استفاده از آچار لوله گير به لوله میبندیم.
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي ،آچار لوله گير ،سرمته ،لوله حفاري
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
رها نكردن ضايعات فلزي و پالستيكي در محيط كار ،جلوگيري از پخش شدن روغن دستگاه ،گازوئيل و گل
حفاري در محيط كار
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ارزشيابي مرحلهای :حفاري و كنترل
شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :دستگاه حفاري -ابزارهای كنترلي
دستورالعملهای کنترلی مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 20 :دقيقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره
3

درست

اجراي عمليات حفاري طبق دستورالعمل اپراتوري

2

ناقص

عدم توجه به دستورالعمل اپراتوري

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد

نتایج ممکن
باالتر از حد
انتظار

مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :لوله حفاري -سرمته،
قابل قبول
آچار لوله گير
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 20 :دقيقه
ناقص

روش نمره دهی

نمره

اجرا و كنترل عمليات حفاري طبق دستورالعمل اپراتوري

3

اجراي عمليات حفاري طبق دستورالعمل اپراتوري

2

اجراي عمليات حفاري بدون توجه به دستورالعمل اپراتوري

1
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ارزشیابی شایستگی انجام حفاری آزمایشی
شرح کار:
 -1اتصال سرمته به انتهاي لوله كار
 -2آماده سازي پمپ آب و اتصال به دستگاه حفاري
 -3كنترل نشانگر هاي دستگاه (روغن -آب -فشار هيدروليك)
 -4روشن كردن دستگاه و تست بدون بار
استاندارد عملكرد:
انجام حفاري با استفاده از دستگاه و متعلقات حفاري -استاندارد ها و دستورالعمل اپراتوري

شاخص ها:

 -1راه اندازي ماشين آالت حفاري
 -2انجام عمليات حفاري
شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :كارگاه حفاري
تجهيزات :ماشين آالت و متعلقات حفاري -نقشه حفاري
مواد مصرفي :گل حفاري  -گچ -سيمان -سر مته -سوپر ميكس -روغن -گريس  -آب -سوخت
ابزار و تجهیزات :ماشین آالت و متعلقات حفاری
معيار شايستگي:
مرحله کار
ردیف
 1نصب سرمته و سایر متعلقات
 2راه اندازی دستگاه حفاری
 3حفاری و کنترل
شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ
محیط زیست
میانگین نمرات

حداقل نمره قبولی از 3
1
1
2
2

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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نمره هنرجو

*

فصل 3

حفاري استخراجی

بعد از استقرار ماشینآالت حفاري ،انجام عمليات حفاري با استفاده از انواع ماشینآالت حفاري در راستاي
پي بردن به پتانسيل انواع ماده معدني در عمق و نيز حفاري در ماده معدني مطابق نقشه چالزنی با متدها و
روشهای متداول انجام میگیرد.
آشنايي با انواع ماشینآالت چالزني و متعلقات آن و نيز روشهای چالزني میتواند با بهرهبرداری از منابع
زيرزميني موجب رونق کسبوکار و توسعه اقتصادي گردد.

واحد یادگیری 4

شایستگی :چالزني

مقدمه
يكي از مراحل مهم عمليات آتشکاری چالزني میباشد .با توجه به نوع ماده معدني و مقاومت آن ماشين چالزني
مناسب و روش چالزني انتخابشده و با اين عمليات میتوان با حفر چال طبق نقشه آتشکاری مقدمات كار
استخراج را فراهم نمود .درواقع حفر چال موجبات استخراج سريع و کمهزینه ماده معدني میگردد.
استاندارد عملکرد
انجام عمليات چالزني با بهکارگیری تجهيزات و متعلقات حفاري بر اساس نقشه آتشکاری و دستورالعملهای
مربوطه با دقت باالي  90درصد انجام میشود و شامل مراحل  -1پياده كردن دستگاه چالزني  -2فراهم نمودن
تجهيزات جانبي چالزني  -3انجام عمليات چالزني با استفاده از نقشه آتشکاری هست.
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انواع دستگاههای چالزني
چالزني :عبارت است از مجموعه عملياتي كه جهت حفر چالهای انفجاري و استخراج مواد معدني صورت
میگیرد.
برخي از انواع دستگاههای چالزني

راسل :اين دستگاه قادر به انجام عمليات چالزني کمعمق
است و براي حجم كار كم استفاده میشود و بهوسیله
نيروي انساني قابلحمل است .دستگاه پس از انتقال بر
روي هر نقطه حفاري بهوسیله پیچهای پايه روي زمين
محكم شده و پس از اتصال شلنگهای كمپرسور و ساير
متعلقات مانند لوله حفاري و سرمته شروع به حفاري
مینماید.

واگن دريل :نسبت به راسل داراي قدرت بسيار بيشتري
است و جهت جابجايي بر روي چرخ الستيكي و يا چرخ
زنجيري قرار میگیرد .دستگاه پس از مستقر شدن برروي
نقطه حفاري بهوسیله جکها قادر به انجام عمليات حفاري
است .دكل حفاري اين دستگاه متحرك بوده و مي توان به
وسيله آن زاويه و آزيموت چال را تنظيم نمود.

 :DTHاين دستگاه داراي قدرت بيشتري نسبت به واگن
دريل است و نيروي حفر دستگاه ،در پایینترین قسمت و
در درون چاه حفاري قرار داد (تصوير زير سرمته و چكش
حفاري درونچاهی دستگاههای  DTHرا نشان میدهد).

جامبو دريل:
كاربرد در تونلها و براي حفاري در ديواره تونل و داراي
قابليت حفر چند چال بهطور همزمان میباشد.
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پژوهش :در مورد تفاوت سیستمهای چالزني  DTHو ( Top Hammerچالزني معمولي ،مانند دستگاههای
راسل و دريل واگن) تحقيق نماييد و نتايج را در كالس ارائه نماييد.
مقايسه دستگاههای چالزني و گمانهزنی

دستگاههای گمانهزنی

دستگاههای چالزني
اهداف

استخراج و انفجار

عمق حفاري

کمعمق (حداكثر حدود  20متر ،متناسب با ارتفاع با عمق زياد (بهطورمعمول از  50متر تا 1000
)متر
)پله معدن

اكتشاف و نمونهبرداری

قدرت و سرعت
حفاري

معموالً قدرت كمتر و سرعت بيشتر

معموالً قدرت بيشتر و سرعت كمتر

قطر

حداقل حدود  10و حداكثر  25سانتیمتر

بين  5تا  10سانتیمتر

شيب و
آزيموت

دارد

دارد

دستگاههای
حفاري

جامبو دريل ، DTH2،راسول ،واگن دريل

دستگاه حفاري مغزه گيري و پودري

دكل حفاري

فاقد دکلهای حفاري

داراي دکلهای حفاري بزرگتر از  5متر

نوع سرمته

سرمته دگمه ای

سرمته مغزه گیری

ضربه زن درونچاهی 2- Down the hole:
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :مونتاژ و نصب دستگاه چالزني
دستگاههای چالزني پيشرفته مانند دستگاههای
 ،DTHجامبو دريل و يا دريل واگن نياز به مونتاژ
و نصب ندارند و اين دستگاهها میتوانند در محل
موردنظر مستقرشده و عمليات حفاري را انجام دهند؛
اما دستگاهیهایی مانند راسل ،ابتدا توسط اپراتور و
نيروي انساني به نقطه موردنظر منتقل میشوند؛ و
سپس پایهها در زمين محكم شده و پس از اتصال
شلنگهای مربوطه و لوله و سرمته ،دستگاه شروع به
حفاري میکند.
کار عملی :بازديد از يك كارگاه استخراجي و مشاهده

عمليات چالزني در آن و در انتهاي بازديد گزارشي از
نحوه جابجايي و راهاندازی دستگاه تهيه گردد.
مواد و ابزار:
دوربين عكاسي ،كاغذ و قلم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه
اخالق حرفهای:
مراقبت از تجهيزاتي كه در اختيار هنرجويان قرارگرفته

ارزشيابي مرحلهای :پياده كردن دستگاه چالزني

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از
حد انتظار

مكان :كارگاه چالزني
تجهيزات :ماشینآالت چالزني
مواد مصرفي :آب -سوخت
درست
زمان 30 :دقيقه
ناقص

نمره

تشريح انواع دستگاه هاي حفاري چالزني و كاربرد هر يك

3

تشريح انواع دستگاه هاي حفاري چالزني

2

عدم توانايي در تشريح انواع دستگاه هاي حفاري چالزني

1

تجهيزات جانبي و مواد مصرفي موردنیاز در هنگام چالزني
تجهيزات جانبي و مواد مصرفي موردنیاز دستگاههای چالزني در شكل زير نشان دادهشدهاند .آيا میتوانید
مواردي به آن اضافه نماييد؟
آب
اتصاالت

گريس

شيلنگ

روغن
برق

جعبه ابزار

وسيله حمل و نقل

سوخت

سرمته
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بارش فکری

نمایش
فیلم
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استفاده از مواد و تجهيزات با كيفيت از جمله روغن،
گريس ،شيلنگ و  ...علیرغم داشتن هزينه بيشتر،
هميشه مورد تأکید است .علت اين موضوع چيست؟ و
چرا بايد به اين نكته توجه گردد؟
از ميان مواد و تجهيزات باال هر يك از هنرجويان يك
مورد را انتخاب نموده و در صورت نداشتن كيفيت
الزم آسیبهای واردشده به دستگاه را بيان نماييد.
فيلم :تجهيزات درونچاهی دستگاه DTH

فعالیت
كارگاهي

کار عملی :تهيه و آمادهسازی تجهيزات جانبي
چالزني
کار عملی :بر اساس بازديد انجامشده ،ليست كاملي
از تجهيزات و مواد مصرفي موردنیاز دستگاه چالزني
را تهيه و همراه با تصاوير آن به هنرآموز خود ارائه
نماييد.
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي

نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
اهتمام و توجه كامل در جهت يادگيري هرچه بهتر
در هنگام بازديد از كارگاه حفاري ،بيان كليه سؤاالت
و پيگيري تا دريافت جواب قانعکننده

ارزشيابي مرحلهای :تجهيز عمليات چالزني

شرایط عملکرد

(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

مكان :كارگاه چالزني
تجهيزات :ماشینآالت چالزني
مواد مصرفي آب -سوخت
زمان 30 :دقيقه

نتایج ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد انتظار شناخت تجهيزات جانبي و مواد مصرفي و كاربرد هر يك

3

درست

شناخت تجهيزات جانبي و مواد مصرفي

2

ناقص

عدم شناخت از تجهيزات و مواد مصرفي و ...

1

روش حفر چال با ماشين هاي چالزني
با توجه به هدف از چالزني ،سختي سنگ ،عمق چالزني ،سرعت موردنیاز ،بزرگي معدن و مسائل اقتصادي نوع
دستگاه چالزني انتخاب میشود.
برخي از عوامل مؤثر در انتخاب روش حفر چال (دستگاه چالزني)

روش حفر چال
)(نوع دستگاه
راسول

هدف

اولويت استفاده بر اساس
سختي سنگ

آتشباري ،سنگ سنگهای با سختي كم
و داراي درز و شكاف
ساختماني

عمق حدودي
چال قابلحفر

سرعت
حفاري

معدن
عموماً معادن كوچك و
سنگهای ساختماني

تا  12متر

کم

دريل واگن

آتشباري

سنگهای سخت

تا  50متر

متوسط و
زياد

معدن متوسط و بزرگ

DTH

آتشباري

سنگهای بسيار سخت

تا  50متر

زیاد

معادن بزرگ

جامبو دريل

آتشباري

در هر نوع سنگ

زیاد

معدن زيرزميني

عموماً چال افقي
در ديواره تونل
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نمایش
فیلم

بارش فکری

فعالیت
كارگاهي

نحوه كاركرد واگن دريل
نحوه كاركرد دستگاه DTH
نحوه كاركرد دستگاه جامبو دريل

با توجه به فیلمهای نمايش دادهشده ،نحوه كاركرد دستگاههای چالزني دريل واگن ،جامبو دريل و  DTHرا
تشريح نماييد و تفاوت آنها را بيان كنيد؛ و نتايج را با همكالسان خود در كالس به بحث بگذاريد.

کار عملی :عمليات چالزني طبق شبكه حفاري
کار عملی  :1بازديد از يك شبكه آتشباری در حال حفر و مشاهده نحوه كاركرد دستگاه چالزني و تهيه
گزارش از آن

مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز در محيط كار ،رعايت ضوابط ايمني كارگاه چالزني
اخالق حرفهای:
رها نكردن ضايعات فلزي و پالستيكي در محيط كار ،دقت در زمان حركت در شبكه حفرشده و پر نشده چاه
حفاري ،كنترل آب برق و روغن دستگاه قبل از شروع كار با دستگاه و نظافت و منظم كردن تجهيزات و دستگاه
پس از اتمام عمليات چالزني ،جهت جلوگيري از ريزش مجدد خاك و سنگ و يا ورود مستقيم آب به چالهای
حفرشده میبایست دهانه چالها موقتاً بهوسیله سنگ مسدود گردد.

68

ارزشيابي مرحلهای :چالزني نقاط

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
مكان :كارگاه چالزني
تجهيزات :ماشینآالت چالزني
دستورالعمل اجرائي -نقشه آتشکاری
مواد مصرفي :آب -سوخت
زمان 60 :دقيقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

تعيين نوع دستگاه چالزني و روش اجراي عمليات چالزني
باالتر از
حد انتظار طبق نقشه و با رعايت دستورالعمل چالزني

نمره
3

درست

نحوه اجراي عمليات چالزني طبق نقشه و با رعايت
دستورالعمل چالزني

2

ناقص

اجراي عمليات چالزني بدون توجه به دستورالعمل و
نقشه

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد

نتایج ممکن

فضاي كار :محل آتش باري-
(شبكه آتش باري)
تجهيزات :ماشینآالت چالزني
حفاري
راسول -واگن و دريل-
قابل قبول
پودري -چكش بادي-
كمپرسور -نقشه آتشکاری -
دستورالعملهای آتشکاری
مواد مصرفي :آب  -سوخت  -نادرست
روغن

روش نمره دهی

نمره
3

دقت عمل و صحت -لباس كار و كفش ايمني
مسئولیتپذیری -رعايت موارد زیستمحیطی

عدم توجه به موارد فوق

2

1
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ارزشیابی شایستگی چالزنی
شرح کار:
 -1حمل و نقل و نصب و مونتاژ دستگاه هاي چالزني -آماده سازي دستگاه از لحاظ ،آب -سوخت -روغن و ...
 -2حفر چال بوسيله دستگاه چالزني -كنترل دستگاه در حين كار  -كنترل ابعاد چال (قطر  -زاويه  -عمق)
استاندارد عملكرد:
انجام عملیات چالزنی با بکارگیری تجهیزات و متعلقات حفاری بر اساس تقشه آتش کاری و دستورالعمل های آتش باری
با دقت باالی .95%

شاخص ها:

 -1استقرار دستگاه چالزني
 -2حفر چال هاي شبكه

شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :محل آتش باري( -شبكه آتش باري)
تجهيزات :ماشبن آالت چالزني راسول -واگن دريل  -حفاري پودري -چكش بادي -كمپرسور -نقشه آتش كاري
 دستورالعمل هاي آتش كاريمواد مصرفي :آب  -سوخت  -روغن
ابزار و تجهیزات :ماشين آالت چالزني راسول  -واگن دريل -حفاري پودري -چكش بادي -كمپر سور  -دستورالعمل
آتش كاري
معيار شايستگي:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

پیاده کردن دستگاه چالزنی

1

2

تجهیز عملیات چالزنی

1

3

چالزنی نقاط

2

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ
محیط زیست

2

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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نمره هنرجو

*

فصل 4

نمونه برداری

در تمامي مراحل عمليات معدن كاري اخذ نمونه و آناليز نمونههای مواد معدني داراي اهميت بسزايي میباشد.
بر همین اساس میتوان پي به اقتصادي بودن يك محدوده اكتشافي و یا استخراجي برد .عمليات نمونهگیری
و نمونهبرداری داراي روشهای متنوع ،تحقيقاتي و جذاب میباشد كه نتايج آن بهصورت روشهای فيزيكي و
شيميايي مشخص میگردد.

واحد یادگیری 5

شایستگی :نمونهگیری از مغزه ها

مقدمه
از مراحل مهم انجام عمليات حفاري نمونهگیری مواد معدني میباشد .با استفاده از نتايج بهدستآمده میتوان
براي ادامه عمليات معدني تصمیمگیری نمود .عمليات نمونهگیری با ماشینآالت مختلفي با قطرهاي نمونه
متفاوت ماده معدني جهت ارسال به انبار نمونه صورت میگیرد.
مغزهها در درون جعبه نگهداري میشود و حفظ جعبه مغزهها بهعنوان شناسنامه محدودههای معدني الزامي
میباشد.
استاندارد عملکرد
استاندارد الزم براي نمونهگیری با انجام عمليات حفاري مغزه گيري با استفاده از كربارل ،دستگاه حفاري و
متعلقات آن و بهکارگیری دستورالعمل نمونهگیری و اخذ نمونهها با بازيابي  90درصد شامل مراحل:
 -1آمادهسازی نمونهگیر  -2مغزه گيري  -3چيدن مغزهها در جعبه نمونه  -4اجراي دستورالعملهای CR,
 -5 RQDنمونهگیری از مغزهها میباشد.
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كربارل
دستگاههای حفاري مغزه گيري جهت انتقال مغزههای حفاریشده به سطح زمين از تجهيزات كربارل (Core
 )barrelاستفاده میکنند .در تصوير زير نمونهای از تجهيزات كربارل نشان دادهشده است.
كربارل : 1عبارت است از محفظهای كه به درون گمانه فرستاده میشود و مغزههای حفاریشده را درون خود
نگهداشته و به سطح زمين منتقل میکند.

لوله حفاري

كربارل

سرمته حفاري
نمایش
فیلم

بارش فکری

نمایش
فیلم

فيلم :تجهيزات كربارل و انواع آن

با توجه به فيلم نمايش دادهشده چند نوع كربارل براي دستگاههای حفاري مغزه گيري وجود دارد .كاربرد هر
يك از آنها چيست.
تجهيزات كربارل و طرز كار آن

1- Core barrel
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كربارل از قسمتهای اصلي زير تشکیلشده است:

 -1لوله خارجي ( :)Outer tubeدر قسمت بيروني تجهيزات درونچاهی قرار میگیرد و تماس با لوله داخلي
میباشد ضمناً سرمته به اين لوله متصل میشود.
 -2لوله داخلي ( :)Inner tubeدر داخل لوله خارجي قرار دارد و مغزههای حفاري در درون آن جمع و نگهداري
میشوند.
 -3مجموعه کلهقندی ( :)Head assemblyكه بر روي لوله داخلي قرار میگیرد و  2وظيفه را بر عهده دارد.
هدايت لوله داخلي در داخل گمانه و جدايش مغزه از زمين پس از پر شدن لوله داخلي
انتقال لوله داخلي پس از اتصال به اورشات به سطح زمين جهت تخليه نمونه
 -4اورشات ( :)Overshotمجموعه تجهيزاتي است كه پس از پر شدن لوله داخلي از مغزهها از سطح زمين
به داخل گمانه فرستاده میشود و با اتصال به مجموعه کلهقندی وظيفه انتقال مغزهها به سطح زمين را انجام
میدهد.

اورشات

Overshot

نمایش
فیلم
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نحوه نصب و مونتاژ دستگاه كربارل

مجموعه كله قندي
Head assembly

فعالیت
كارگاهي

كار عملي :نصب و مونتاژ دستگاه كربارل
کار عملی :بازديد از يك كارگاه حفاري مغزه گيري و
مشاهده نحوه مونتاژ و نصب كربارل
شرح فعاليت:
 -1مشاهده قسمتهای مختلف كربارل
 -2مشاهده نحوه اتصال اين قسمتها به يكديگر
 -3توجه به ترتيب و توالي در مونتاژ و نصب
قسمتهای مختلف
 -4تهيه گزارش كامل و تصوير از اين قسمتها و
مراحل

مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز،
رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري
اخالق حرفهای:
اهتمام و توجه كامل در جهت يادگيري هرچه بهتر
در هنگام بازديد از كارگاه حفاري ،بيان كليه سؤاالت
و پيگيري تا دريافت جواب قانعکننده

ارزشيابي مرحلهای :آمادهسازی كربارل جهت مغزه گيري

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :كربارل و متعلقات
مواد مصرفي :گريس
زمان 30 :دقيقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

تشريح قسمت هاي مختلف دستگاه كربارل و نحوه
باالتر از
مونتاژ و نصب آن بر روي ماشين حفاري طبق
حد انتظار
دستورالعمل

نمره
3

درست

نحوه مونتاژ دستگاه كربارل و نصب آن بر روي ماشين
حفاري طبق دستورالعمل

2

ناقص

نحوه مونتاژ و نصب بدون توجه به دستورالعمل

1

اصول مغزه گيري
اهميت حفاري مغزه گيري
حفاري مغزه گيري يكي از مهمترین و پرهزینهترین مراحل عمليات اكتشاف است كه هدف اصلي آن تهيه نمونه
از مغزهها میباشد .بر اساس نتايج ،اين نمونهها كه از مغزهها برداشت میشود كليه طراحیها و برآوردها جهت
تصمیمگیری در مورد ادامه عمليات اكتشاف ،استخراج ،فراوري صورت میگیرد .لذا ضروري است كه تمامي
اصول و مراحل مغزه گيري به ترتيب زير رعايت میگردد.
اصول و مراحل مغزه گيري
پس از ارسال كربارل به داخل لوله حفاري ،عمليات حفاري ادامه مییابد ،مغزههای حفاریشده توسط سرمته به
داخل كربارل وارد میشود ،پس از پر شدن كربارل از مغزه ،كربارل توسط اورشات به سطح زمين منتقلشده و
مغزهها از آن خارج میشود .نمودار زير ترتيب انجام اين مراحل را نشان میدهد.
انتقال كربارل پس
از پر شدن به وسيله
اورشات به سطح زمين
نمایش
فیلم

انجام عمليات حفاري
تا پر شدن مغزه ها در
داخل كربارل

ارسال كربارل
به داخل لوله
حفاري

مونتاژ و آماده
سازي كربارل
()Corebarrel

نحوه مغزه گيري و خارج نمودن مغزهها
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :عمليات مغزه گيري
کار عملی :1بازديد از كارگاه حفاري مغزه گيري و مشاهده نحوه ارسال كربارل به داخل گمانه و دريافت مغزه
و انتقال آن به سطح
کار عملی  :2در گروههای سه نفره با بررسي منابع اينترنتي و کتابهای علمي روش استفاده از كربارل را بررسي
و طي گزارشي در كالس ارائه نماييد.
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز در محيط كار ،رعايت ضوابط ايمني كارگاه حفاري مغزه
گيري
اخالق حرفهای:
مراقبت از كربارل ،اورشات و ساير تجهيزات ،نظافت كارگاه و آلوده نكردن محيط كار به روغن و گل حفاري تا
حد ممكن
ارزشيابي مرحلهای :مغزه گيري (انجام عملیات حفاری بهمنظور تهیه مغزه)

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :كربارل ،دستگاه حفاري
مغزه گيري

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تشريح مراحل مغزه گيري با رعايت ترتيب مراحل و
باالتر از
حد انتظار روش استفاده از كربارل

3

درست

تشريح عمليات مغزه گيري با رعايت ترتيب مراحل

2

ناقص

بيان مراحل عمليات مغزه گيري بدون توجه به ترتيب
آنها

1

اصول و مراحل چيدن مغزهها در جعبه مغزه
پس از انتقال مغزهها توسط كربارل به سطح زمين كربارل را از اورشات جدا نموده و نسبت به تخليه مغزهها
اقدام میکنند در اين مرحله در صورت نياز با چكش پالستيكي جهت جدا شدن مغزهها از كربارل به بدنه آن
چند ضربه وارد میکنند ،مغزهها بر اساس متراژ و با استفاده از جداکننده ( )Dividerدر داخل جعبه مغزه مرتب
شوند .مراحل چيدن مغزهها در جعبه به شرح ذيل است.
گذاشتن جداكننده
( )Dividerبراساس متراژ
بين مغزه ها با درج متراژ
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چيدن مغزه ها در داخل
جعبه مغزه براساس
متراژ و ترتيب

خارج نمودن مغزه ها
از كربارل و شستشوي
آنها در صورت نياز

آماده سازي جعبه
مغزه ها و عايق بندي
آن در صورت نياز

انتهاي چيدمان مغزه

ردیف  3جهت افزایش عمق
ردیف  2جهت افزایش عمق
ردیف  1جهت افزایش عمق

شماره گمانه و شماره جعبه

شروع چيدن مغزه

جعبه مغزه

جدا كننده
()Divider

شماره جعبه
مغزه
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جداکننده ( :)Dividerقطعه چوبي (در برخي موارد مقوايي يا فلزي) است كه بر روي آن متراژ عمق حفاریشده
نوشته میشود و در مواردي كه در شروع هر مرحله باال آوردن كربارل و خالي كردن مغزهها و يا در قسمتهای
خاصي كه فاقد مغزه باشد بهوسیله آن متراژ مشخص میشود.
نشان دادن انتهاي مغزه ها در هر مرحله خارج كردن كربارل

نشان دادن محدوده بدون مغزه

قفسههای نگهداري جعبه مغزهها
نمایش
فیلم
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نحوه چيدن مغزهها در جعبه

محدوده بدون مغزه

فعالیت
كارگاهي

كار عملي :چيدن مغزهها در جعبه مغزه
کار عملی  :1با حضور در كارگاه هنرستان مغزهها را
به ترتيب در جعبه مغزه قرار دهيد.
شرح فعاليت:
 -1كف جعبه را در صورت لزوم جهت جلوگيري از
آلودگي با پالستيك بپوشانيد.
 -2مغزهها را بر اساس متراژ و بهطور مرتب در جعبه
بچينيد
 -3در قسمتهایی كه الزم است از جداکننده استفاده
نماييد

مواد و ابزار:
جعبه مغزه ،مغزههای حفاریشده ،پالستيك ،قلم،
كاغذ و ماژيك
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
در محيط كار
اخالق حرفهای:
نظافت كارگاه پس از اتمام كار

ارزشيابي مرحلهای :چيدن مغزه در جعبه

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :دستورالعمل اپراتوري
دستگاه
زمان 30 :دقيقه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

با التر از
حد انتظار

عايق كاري كف جعبه مغزه با استفاده از پالستيك و
چيدن مغزهها بر اساس متراژ و عمق حفاري و استفاده از
جداكننده

3

درست

چيدن مغزهها بر اساس متراژ و عمق حفاري و استفاده از
جداكننده

2

ناقص

عدم توجه به متراژ حفاري در چيدن مغزهها در جعبه
مغزهها

1

نحوه محاسبه  CRو RQD
شاخص مغزه بازيابي شده )CR( 1يكي از مهمترین پارامترهاي حفاري مغزه گيري است كه هميشه موردتوجه

كارفرمايان میباشد؛ و الزم است داراي باالترين مقدار باشد .زيرا هر چه مقدار اين پارامتر كاهش يابد نشاندهنده
از دست رفتن مقدار بيشتري از مغزههای حفاریشده میباشد .به همين علت در قراردادها معموالً مقدار حداقل
بازيابي ذكر میگردد؛ و الزم است در مواردي كه زمين داراي شكستگي و خردشدگی فراوان است از كربارل هاي
دبل تيوپ و تريپل تيوپ استفاده گردد.
شاخص مغزه بازيابي شده:
عبارت است از ميزان مغزه بهدستآمده نسبت به عمق مقدار گمانه حفاریشده

1- Core Recovery
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شاخص کیفیت سنگ )RQD( 1یک تخمین عددي از کیفیت توده سنگ است که از مغزههای حفاری حاصل
میشود .بدين معنا كه هرچه اين عدد بزرگتر باشد نشاندهنده استحكام و عدم خردشدگی توده سنگ بوده
و كاهش مقدار آن نشاندهنده افزايش درز و شكاف ،خردشدگی و درنهایت پودرشدگی توده سنگ میباشد.
شاخص کیفیت سنگ ()RQD
عبارت است از درصد قطعات مغزه سالم بلندتر از ده سانتیمتر (چهار اینچ) ،نسبت به طول کل مغزهی
بهدستآمده

شماره گمانه

عمق حفاري

تاريخ حفاري

شاخص كيفيت

عمق حفاري

شاخص بازيابي

1- Rock Quality Designation
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مشخصاتي كه داخل درب جعبه مغزه نوشته مي شود

مشخصاتي كه بر روي درب جعبه مغزه نوشته میشود

عناوین
B.H.
Drilling Project
Run
)Depth (From, To
S. N.
BOX

توضیحات
مخفف كلمه  Bore Holeاست و منظور از آن نوشين نام يا شماره گمانه است.
نام پروژه حفاري
يك مرحله انجام عمليات حفاري مغزه گيري و با ال آوردن كربارل و تخليه مغزه هاي
حفاري را يك  RUNگويند .كه معموال برابر با سه متر حفاري مغزه گيري است.
نشان دهنده عمق حفاري (ازعمق ،تا عمق) مي باشد.
شماره سريال گمانه
شماره جعبه مغزه را نشان مي دهد.

 Contractorنام شركت پيمانكار
 Clientنام شركت كارفرما
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مثال :مقدار  RQDو  CRرا براي مغزه حفاري نشان دادهشده در شكل زير محاسبه نماييد.
محاسبه طول براي

توجه :شکستگیهایی كه در اثر
عمليات حفاري و يا در هنگام
جايگذاري مغزهها در جعبه ايجاد
میشود جزء شکستگیهای مورد
محاسبه در  RQDنمیباشد .مثالي
از اين شكستگي ها در تصوير مقابل
نشان داده شده است.

RQD

محاسبه طول براي
CR

داراي هوازدگي
شديد و قطعات پودر
شده

كل طول حفاري انجام شده
 1200ميلي متر

تمامي قطعات
كوچكتر از 10
سانتي متر

شكستگي ايجاد شده در اثر عمليات حفاري

فاقد مغزه
نكات مهم در عمليات مغزه گيري:
 -1در هنگام حفاري در سنگهای بسيار سخت توجه به عمر سرمته و جلوگيري از استهالك زودهنگام آن
از اهميت ویژهای برخوردار ست .لذا با كاهش سرعت دوران و افزايش فشار طول عمر سرمته را افزايش میدهند.
 -2درهرصورت تا حد ممكن میبایست تمامي مغزهها بازيابي شوند .لذا در سنگهای خردشده بايد از كربارل هاي دبل
تيوپ و تريپل تيوپ استفاده گردد.
 -3مقادير  CRو  RQDبا دقت زياد محاسبه میشوند زيرا اين دو شاخص در تصمیمگیریهای بعدي بسيار مؤثرند.
چيدن مغزهها در جعبه مغزه با دقت و با ترتيب انجام شود و مراقبتهای الزم براي نگهداري جعبه مغزهها صورت گيرد.
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شرح فعاليت:
الف :محاسبه RQD
 -1به دست آوردن كل متراژ مغزههای موجود در جعبه
 -2اندازهگیری مقدار متراژ قطعات بزرگتر از  10سانتیمتر
 -3محاسبه  RQDطبق فرمول
ب :محاسبه CR
 -4مشاهده مقدار متراژ حفاري انجامشده
 -5اندازهگیری متراژ مغزه موجود
 -6محاسبه  CRطبق فرمول
کار عملی  2براي جعبه مغزه زير مقادير  RQDرا محاسبه نماييد( .مقادير برحسب متر است و طول جعبه مغزه
يك متر)
شرح فعاليت:
 -1اندازهگیری مقدار متراژ مغزههای بزرگتر از  10سانتیمتر بر اساس خط كش مندرج در باالي نقشه
 -2محاسبه  RQDبر اساس فرمول آن

114.15

112.45

فعالیت
كارگاهي

کار عملی :محاسبه  CRو RQD
کار عملی  :1مقادير  RQDو  CRرا براي جعبهای كه مغزهها را در آن چیدهاید محاسبه نماييد.

ارزشيابي مرحلهای :اجراي دستورالعملهای  RQDو

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار

مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :دستورالعمل
نمونهگیری -استاندارد  RQDدرست
و CR
زمان 30 :دقيقه
ناقص

CR

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

محاسبه  RQDو  CRبه طور كامال صحيح

3

محاسبه  RQDو  CRبا دقت 90%

2

محاسبه  RQDو  CRبا دقت كمتر از 90%

1
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نحوه نمونهبرداری از مغزهها
نمونهبرداری از مغزههای حفاري :حفاري مغزه گيري در اكتشاف معادن باهدف پي بردن به تغييرات نوع سنگها
و تغييرات عياري در عمق صورت میگیرد .لذا پس از به دست آمدن مغزهها میبایست از آنها نمونهبرداری كرد.

نحوه نمونهبرداری از مغزهها
 -1مغزهها را بهوسیله دستگاه برش مغزه در جهت طول به دو قسمت تقسيم میکنیم.
1

دستگاه برش مغزه

1- Core Cutter
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مغزه هاي عالمت گذاري
شده (خطوط صورتي
رنگ) جهت برش طولي
مغزه ها () 1/2

 -2در برخي موارد مغزهها را جهت نمونهبرداری به
چهار قسمت( ¼ ) تقسيم میکنند.

مغزه هاي عالمت گذاري
شده (خطوط صورتي
رنگ) جهت برش طولي
مغزه ها () 1/2

 -3با توجه به نوع ماده معدني و تصميمات كارشناسي
متراژ مغزهای كه بايد در يك كيسه نمونه قرار گيرد،
تعيين میشود .اين مقدار بهطورمعمول میتواند
شامل  2 ،1و يا  3متر از نمونه باشد.
 -4مقدار نمونه برداشتشده در كيسه نمونه قرارگرفته
و شمارهگذاری میشود.
 -5درنهایت درب کیسهها بستهشده و به آزمايشگاه
ارسال میگردد.

نمایش
فیلم

كاربرد مغزهها و نمونههای بهدستآمده از آنها در اكتشاف
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :عمليات نمونهبرداری از مغزهها
کار عملی  :1از مغزههای حفاري موجود در كارگاه هنرستان خود نمونهبرداری نماييد.
شرح فعاليت:
 -1نمونهها بر اساس متراژ ،نمونهبرداری میگردند.
 -2نمونههای برداشتشده يك متر باشند.
 -3تمامي نمونهها شمارهگذاری گردند ،بهنحویکه متراژ و محل نمونهبرداری مشخص باشد.
 -4شماره نمونه در لبه كيسه نمونه طوري قرار داده شود تا از بين نرود و کام ً
ال مشخص و خوانا باشد.
 -5ليست نمونهها ثبت و حفظ گردد.
 -6درب كيسه نمونهها کام ً
ال بسته باشد.
اجراي كليه مراحل فوق الزامي است.
کار عملی  :2بازديد از يك كارگاه برش مغزه و مشاهده نحوه نمونهبرداری از مغزههای حفاري
ارزشيابي مرحلهای :نمونهگیری از مغزهها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مكان :كارگاه حفاري
تجهيزات :دستورالعمل
نمونهگیری از مغزهها
زمان 30 :دقيقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

برداشت نمونه بر اساس متراژ و رعايت نظم نمونهبرداری،
باالتر از
حد انتظار شمارهگذاری نمونهها و بستهبندی مناسب

3

درست

برداشت نمونه بر اساس متراژ و رعايت نظم نمونهبرداری،
شمارهگذاری درست نمونهها و بستهبندی نا مناسب

2

نادرست

برداشت نمونه براساس متراژ موردنظر جهت نمونهبرداری؛ و
بستهبندی و يا شمارهگذاری نامناسب

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد

نتایج ممکن

فضاي كار :كارگاه حفاري
تجهيزات :كربارل -دستگاه برش -ماشینآالت
حفاري -دستورالعملهای اپراتوري دستگاه
حفاري و نمونهگیری  -استاندارد و اخذ نمونه قابل قبول
مواد مصرفي :نوشتافزار -كيسه نمونه -گريس
زمان 120:دقيقه
نادرست
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روش نمره دهی

نمره
3

دقت -صحت -رعايت ايمني -مسئولیتپذیری
عدم توجه به موارد فوق

2
1

ارزشیابی شایستگی نمونهگیری از مغزهها
شرح کار:
 -1نصب كربارل به دستگاه حفاري
 -2ارسال كربارل به درون گمانه طبق دستورالعمل حفاري
 -3انجام عمليات حفاري مغزه گيري با استاندارد اخذمغزه
 -4تخليه مغزه هاي حاصل از حفاري
 -5قرار دادن مغزه در داخل جعبه مخصوص با رعايت ترتيب و توالي نسبت به عمق حفاري
 -6برش مغزه ها و برداشت نمونه طبق دستورالعمل

استاندارد عملكرد:
تهيه نمونه با استفاده از كربارل ،دستگاه حفاري و متعلقات و دستورالعمل نمونه گيري -اخذ نمونه با بازيابي CR = 90%

شاخص ها:

 -1برداشت نمونه از مغزه
 -2جمع آوري نمونه

شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :كارگاه حفاري
تجهيزات :كربارل -دستگاه برش -ماشين آالت حفاري -دستورالعمل هاي اپراتوري دستگاه حفاري و نمونه گيري  -استاندارد و
اخذ نمونه
مواد مصرفي :نوشت افزار -كيسه نمونه -گريس
زمان 120 :دقیقه
ابزار و تجهیزات :كربارل -دستگاه برش -ماشين آالت حفاري -دستورالعمل هاي اپراتوري دستگاه حفاري و نمونه گيري-
استاندارد اخذ نمونه

معيار شايستگي:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی کربال جهت مغزه گیری

1

2

مغزه گیری (انجام عملیات حفاری به منظور تهیه
مغزه)

1

3

چیدن مغزه در جعبه

2

4

اجرای دستورالعمل های  RQDو CR

1

5

نمونه گیری از مغزه ها

2

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ محیط
زیست
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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واحد یادگیری 6

شایستگی :تهيه نمونه اوليه جهت آناليز

مقدمه
از مراحل مهم انجام عمليات حفاري تهيه نمونه اوليه جهت آناليز مواد معدني میباشد .با استفاده از نتايج
بهدستآمده میتوان براي ادامه عمليات معدني تصمیمگیری نمود .عمليات نمونهبرداری با روشهای مختلفي
انجام میشود و نتايج حاصل از آن ،نوع و عيار ماده معدني خواص فيزيكي و خواص شيميايي میباشد.
بر همین اساس ارزش اقتصادي محدوده معدني مشخص میگردد.
استاندارد عملکرد
استاندارد الزم براي تهيه نمونه اوليه و تقسیمبندی آن بهوسیله دستگاههای تقسيم نمونه با رعايت دستورالعملهای
اجرايي بوده و شامل مراحل -1:دستهبندی انواع نمونهها  -2برداشت نمونههای اوليه مواد معدني  -3ارسال
نمونهها به آزمايشگاه جهت آناليز مي باشد.
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محیط های نمونه گیری:
تعريف نمونه :عبارت است از قسمت كوچكي از يك
ماده معدني كه بتواند خصوصيات فيزيكي و شيميايي
كل ماده و يا حداقل بخش عمدهای از آن را نشان
دهد.
جهت انجام مطالعات معدني ،نمونهها میتوانند از
مايع ها (آب) ،هوا و مواد جامد (خاك ،سنگ ،گياه)
برداشت گردد.
مهمترین روش نمونهبرداری در مطالعات اكتشاف
معدن برداشت نمونه از مواد جامد مانند خاك،
رسوبات آبراههای و سنگ است كه بهطور مفصل
روشهای برداشت نمونه تشريح خواهد شد.
 -1نمونهبرداری از آب:
اصوالً آبها خود يك منبع معدني محسوب نمیشوند
اما میتوانند راهنمايي براي يك منبع معدني باشند.
آب به علت خاصيت حالليت خود میتواند بسياري

از مواد معدني را در خود حل كند و يا بهصورت غير
محلول حمل كند .لذا در مناطق معدني هم به لحاظ
اكتشافي و هم به جهت مطالعات زیستمحیطی
داراي اهميت است.
هنگام برداشت نمونه از آب رعايت موارد زير الزامي
است:
استفاده از ظروف پالستيكي و يا شیشهای محكم
داشتن ظروف کام ً
ال تميز ،معموالً قبل از نمونهبرداری
بايد ظرف سه بار از آب پر و خالي شود.
نمونهبرداری ،زماني انجام شود كه آب كمترين تغيير
را داشته باشد؛ مانند مواقعي كه بارندگي نيست و
يا سرعت آب حداقل است .چون ميزان انحالل تابع
ميزان بارندگي میباشد.
محل نمونهبرداری بايد دورتر از جاهاي آلودهکننده،
مثل پلها ،لولههای عبوري و فاضالبهای صنعتي
باشد.

 -2نمونهبرداری از هوا
در اين روش مقداري از هواي بيروني و يا هواي داخل
خلل و فرج يك واحد زمینشناسی صورت میگیرد.
در محیطهایی نظير هواي داخل خاك ،گازهاي
محبوس در آبوهوای آزاد اين نمونهگیریهای انجام
میشود .براي جلوگيري از آلودگي محيط نمونهها را
از اعماق  2تا  3متري خاك و رسوبات و با روشهای
متفاوت و با استفاده از دستگاههای مخصوص انجام
میگیرد.
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 -3نمونهبرداری از گياه
در مناطق داري پوشش گياهي بسياري از منابع معدني
در زیرپوشش گياهي مدفون هستند و يا ممكن است
بعضي از عناصر محلول و همراه با آب انتقالیافته و
در اين مناطق داراي پوشش گياهي رسوب كنند .در
اكتشافات معدني بعضي از اين گياهان معرف ماده
معدني خاصي میباشند بهعنوانمثال زرشك معموالً
معرف معادن زغالسنگ و نعنا و ميخك معرف مس
میباشند؛ و سماق در حوالي بعضي از معادن سرب و
روي رشد میکنند.
نمونهبرداری از گياه میتواند شامل نمونهبرداری از
ريشه گياه ،ساقه ،برگ گياه و يا خاك اطراف ريشه و
پاي گياه (هوموس) باشد.
 -4نمونهبرداری از خاك و سنگ
در اكتشاف مواد معدني عمدتاً از خاك و يا رخنمونهای
سنگي مواد معدني نمونهبرداری میشود .نمونهبرداری
از خاك و سنگ میتواند اطالعات دقيقي از ميزان
عناصر موجود در سنگ و خاك موجود در منطقه و
تغييرات را نشان دهد.
روشهای نمونهبرداری از اين مواد بسيار متغیر است
و با توجه به هدف از نمونهبرداری و مرحله اكتشاف
تغيير میکند؛ مانند روشهای نمونهبرداری کلوخهای،
شياري ،لب پري و . ...
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :عمليات نمونهبرداری از آب و گياه
کار عملی  :1در گروههای دو نفره برداشت يك نمونه از آب
شرح فعاليت:
 -1پالستيكي يا شیشهای بودن ظرف نمونه و محكم بودن ظرف و درب آن
 -2اطمينان از تميز بودن ظرف نمونه و عاري بودن آن از هرگونه آلودگي
 -3آبي كه از آن نمونه تهيه میکنیم میبایست  3بار در ظرف گردانده و خالي شود.
 -4برداشت حداقل  cc 250آب درون ظرف
 -5بستن درب ظرف
 -6شمارهگذاری ظرف نمونه
 -7تحويل نمونه به مسئول مربوطه
کار عملی  :2در گروههای دو نفره برداشت  3نمونه از برگ ،ساقه و ريشه گياه را تمرين نماييد.
شرح فعاليت:
 -1آماده كردن تجهيزات نمونهبرداری شامل :بيلچه ،قلم ،كيسه نمونه ،ماژيك و كاغذ و GPS
 -2برداشت  100گرم نمونه از برگ گياه (نمونه اول)
 -3برداشت  100گرم نمونه از ساقه گياه (نمونه دوم)
 -4برداشت حداقل  500گرم نمونه از ريشه و هوموس گياه (نمونه سوم)
 -5شمارهگذاری كيسه نمونهها و بستن درب آن
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،ماژيك ،بطري نمونهبرداری
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای:
نمونه میبایست دقیقاً از محل خود برداشته شود ،دقت زيادي در هنگام بستهبندی نمونهها و شمارهگذاری آنها
انجام شود.
ارزشيابي مرحلهای :دستهبندی انواع نمونهها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن
باالتر از
حد انتظار

مكان :محدوده اكتشافي
تجهيزات :دستگاه تقسيم نمونه
سرند -ظرف نمونهگیری
درست
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 60:دقيقه
ناقص

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

نمونهبرداری از آب و گياه طبق دستورالعمل و بدون خطا

3

نمونهبرداری از آب و گياه طبق دستورالعمل و با دقت 90%

2

برداشت نمونه از آب و گياه و يا نمونهبرداری با دقت كمتر از
90%

1
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نمونهبرداری از خاك ،سنگ و رسوبات

به تصوير باال نگاه كنيد ،اين دو نفر در حال انجام يكي از مهمترین و حساسترین عملیاتهای اكتشافي
میباشند .آيا مي دانيد به چهکاری مشغولاند؟
اهميت عمليات نمونهبرداری:
انجام عمليات نمونهگیری جهت آناليز و يا مطالعات ميكروسكپي میتواند اطالعات دقيقي را در مورد مقدار عیار،
شكل توده و ساير مشخصات توده موردمطالعه را در اختيار ما بگذارد .نكته مهم اين است كه بر اساس اطالعات
بهدستآمده از نمونهها میتوان در مورد كل و يا قسمتي از توده موردمطالعه قضاوت كرد ،هرچه تعداد نمونهها
بيشتر باشد به همان نسبت قضاوت دقیقتر خواهد بود.
تجهيزات نمونهبرداری:
در تصاوير زير تعدادی از تجهيزات موردنیاز جهت نمونهبرداری نشان دادهشده است نام آنها را در جدول مربوطه
درج نماييد.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام تجهیزات
چكش زمینشناسی

برچسب شماره نمونه

کاربرد

پيدا كردن موقعيت نقطه نمونهبرداری
برداشت نمونه با سايز ابعادي مشخص
نگهداري و بستهبندی نمونهها
حمل نمونهها
نوشتن شماره نمونه
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انواع روشهای نمونهبرداری:
 -1نمونهبرداری کلوخهای
يكي از سریعترین و سادهترین روشهای نمونهبرداری میباشد كه در مراحل اوليه اكتشاف و در قسمتهایی كه
كاني زايي وجود دارد میتوان از اين روش استفاده نمود .جهت برداشت نمونههای کلوخهای با استفاده از چكش
زمینشناسی و بسته به مقدار موردنیاز نمونه سنگ را شكسته و از سطح تازه و بدون هوازدگي نمونهبرداری
انجام میشود .هرچه قطعات كاني و سنگ بزرگتر باشد به همان نسبت وزن بيشتري از كانسنگ بهعنوان نمونه
برداشت میشود.

 -2نمونهبرداری لب پري (نقطهای)
در اين روش از نقاطي از ماده معدني قطعاتي به
وزن حدود  100گرم برداشت میشود .براي اينكه
نمونههای برداشتشده معرف واحد نمونهبرداری باشد
بهتر است ابتدا يك شبكه مربع و يا لوزي شكل رسم كرده و سپس از مركز هر چهارضلعی و يا رئوس آن
نمونهبرداری كرد .اين روش نمونهبرداری در نقاط مختلف ماده معدني مانند سطح ،ديواره ،عمق و جبهه كارهاي
پيشروي و داخل واگنهای حمل ماده معدني ،نوار نقاله برداشت میشود؛ و يا حتي در مسير فراوري میتواند
مورداستفاده قرار گيرد.

نمونه برداری نقطه ای
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 -3نمونهبرداری شياري
اين روش يكي از روشهای متداول نمونهبرداری از ماده معدني است كه طي آن شياري با عرض  5تا 12
سانتیمتر و عمق  2تا  5سانتیمتر از تمام سطحي از ماده معدني كه داخل محدوده اكتشافي وجود دارد گرفته
میشود .بسته به وضعيت ماده معدني امتداد شيار ممكن است قائم ،افقي و يا مايل باشد .عرض و عمق شيار بايد
در تمام طول آن يكسان باشد تا نمونه يكنواختي به دست بيايد.

نمایش
فیلم

نمونهبرداری شياري
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 -4نمونهبرداری از رسوبات
اين روش نمونهبرداری معموالً جهت مطالعه رسوبات
آبراههای (يعني رسوباتي كه توسط رودخانهها حمل و
در كف رودخانهها انباشتهشدهاند) و يا كانسارهايي كه
از جنس شن و ماسه و يا خاك هستند مورداستفاده

قرا میگیرد .اين رسوبات توسط باد ،آب و يا ساير
عوامل جوي ایجادشدهاند و نمونه معرف محل
نمونهبرداری خود نمیباشد .در رسوبات آبراههای
نتايج آناليز نمونهها نشاندهنده حوضه آبريز باالدست
خود میباشد كه در تصوير زير نشان دادهشده است.
حوضه آبريز باال دست

براي برداشت نمونه از رسوبات بهاندازه  15تا  20سانتیمتر از رسوبات را باید كنده و كنار زد و سپس نسبت به
نمونهبرداری اقدام نمود.
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سؤال :چرا جهت برداشت نمونههای رسوبات آبراههای  15تا  20سانتیمتر از رسوبات سطحي را كنار زد و بعد
اقدام به نمونهبرداری كرد؟ اين مورد را بررسي و داليل را با همكالسان خود بيان نماييد.
نحوه قرار دادن نمونههای برداشتشده در كيسه نمونه
 -1نمونه پس از برداشت در داخل كيسه نمونه قرار گيرد.
ال تميز و عاري از هرگونه آلودگي باشند( .هرگز نبايد از كيسه نمونههایی كه قب ً
 -2كيسه نمونهها کام ً
ال
استفادهشدهاند مجددا ً استفاده كرد).
 -3كيسه نمونهها نبايد هیچگونه پارگي داشته باشند.
 -4بر روي كيسه نمونهها ،يك شماره نوشته میشود كه تمامي اطالعات مربوط به محل برداشت با آن مشخص
میشود.
 -5شماره نمونه به نحوي بر روي كيسه قرار گيرد تا بهخوبی خوانده شود و توسط عوامل جوي و يا در اثر
جابجايي مخدوش نگردد.
 -6در داخل هر كيسه نمونه يك كارت نمونه قرار میگیرد كه معموالً بر روي آن شماره نمونه ،نوع آناليز
درخواستي براي آن نمونه و نام فردي كه نمونه را برداشته است ،نوشته میشود.
 -7درب كيسه نمونه میبایست بهخوبی بسته شود تا نمونهها از آن خارج نشوند و آب نتواند به داخل كيسه
نمونه نفوذ نمايد.

شماره نمونه

كارت نمونه
کیسه نمونه
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :عمليات برداشت نمونه كانالي ،لب پري ،کلوخهای
کار عملی  :1برداشت نمونه شياري از ديواره يك ترانشه يا سينه كار را تمرين نماييد.
شرح فعاليت:
 -1آماده كردن تجهيزات نمونهبرداری شامل :چكش ،قلم ،كيسه نمونه ،متر ،ماژيك و كاغذ
 -2برش یکشیاری از روي ديواره به عرض  5تا  12سانتیمتر و عمق  2تا  5سانتیمتر
 -3پهن كردن یکپارچه بر روي زمين (جهت جلوگيري از اختالط نمونهها) ،جداسازي قطعهسنگهای داخل
اين شيار
 -4برداشتن نمونههای کندهشده از روي پارچه و ريختن داخل كيسه نمونه
 -5شمارهگذاری كيسه نمونه و بستن درب آن
کار عملی  :2برداشت يك نمونه رسوبي از رسوبات آبراههای و برداشت يك نمونه سرند شده را انجام دهيد.
شرح فعاليت:
 -6آماده كردن تجهيزات نمونهبرداری شامل :سرند ،بيلچه ،قلم ،كيسه نمونه ،ماژيك و كاغذ و GPS
 -7نمونهبرداری از نقطه مشخصشده در نقشه
 -8كنار زدن  10تا  20سانتیمتر از خاك بر روي رسوبات
 -9برداشت حدود يك كيلوگرم از خاکهای زيرين و ريختن در كيسه نمونه (نمونه اول)
 -10سرند كردن رسوبات
 -11برداشت حدود نيم كيلوگرم از رسوبات الك شده و ريختن در كيسه نمونه (نمونه دوم)
 -12شمارهگذاری كيسه نمونهها و بستن درب آن
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،ماژيك ،كيسه نمونه ،بيلچه ،سرند
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعایت نکات ایمنی در حین کار با چکش و قلم
اخالق حرفهای:
ً
ً
نمونه میبایست دقیقا از محل خود برداشته شود ،حتما خاکپوششی (روي زمين) كنار زده شود ،مقدار نمونهها
نبايد كمتر از وزن گفتهشده باشد ،دقت زيادي در هنگام بستهبندی نمونهها و شمارهگذاری آنها انجام شود.
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کار عملی  :3برداشت نمونه کلوخهای از رخنمون سنگي را انجام دهيد.
شرح فعاليت:
 -1آماده كردن تجهيزات نمونهبرداری شامل :چكش زمینشناسی ،GPS ،كيسه نمونه ،ماژيك و كاغذ
 -2پيدا كردن نقطه موردنظر با استفاده از GPS
 -3ضربه زدن به سنگ و شكستن آن
 -4برداشت يك نمونه غير هوازده با وزن حداقل  500گرم
 -5شمارهگذاری كيسه نمونه و بستن درب آن
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،ماژيك ،كيسه نمونه ،چكش
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت نكات ايمني در حين كار با چكش
اخالق حرفهای:
نمونه دقیقاً از محل خود برداشته شود ،وزن نمونه از  500گرم كمتر نباشد ،دقت زيادي در هنگام بستهبندی
نمونهها و شمارهگذاری آنها انجام شود.
کار عملی  :4برداشت نمونه لب پري از يك رخنمون سنگي طبق نقشه زير
 10متر

 10متر

شرح فعاليت:
 -1آماده كردن تجهيزات نمونهبرداری شامل :چكش ،قلم ،كيسه نمونه ،متر ،ماژيك و كاغذ
 -2پیدا كردن نقطه وسط مربع جهت نمونهبرداری
 -3برداشت چهار تكه سنگ غير هوازده به وزن  100گرم از چهارگوشه مربع باال
 -4ريختن نمونهها داخل كيسه نمونه
 -5شمارهگذاری كيسه نمونه و بستن درب آن
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،ماژيك ،كيسه نمونه ،چكش
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت نكات ايمني در حين كار با چكش و قلم
اخالق حرفهای:
نمونه دقیقاً از محل خود برداشته شود ،وزن نمونه كمتر از  400گرم نباشد .دقت زيادي در هنگام بستهبندی
نمونهها و شمارهگذاری آنها انجام شود.
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ارزشيابي مرحلهای :برداشت نمونههای اولیه معدني

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

مكان :محدوده اكتشافي
تجهيزات :ظرف نمونهگیری-
چكش
مواد مصرفي :نوشتافزار -كيسه
نمونه
زمان 45:دقيقه

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد برداشت نمونه شياري ،کلوخهای ،لب پري ،رسوبي بر اساس
انتظار
دستورالعمل و شمارهگذاری و بستن كيسه نمونهها

نمره
3

درست

بستهبندی نامناسب كيسه نمونهها و يا وزن كم نمونهها

2

ناقص

عدم توانايي در هر يك از مراحل نمونهبرداری

1

بستهبندی و ارسال نمونهها
پس از انجام عمليات نمونهبرداری در هر روز ،نمونههای برداشتشده در يك محل مخصوص و مناسب و بهدوراز
عوامل جوي مانند آفتاب ،باران و برف و  ...نگهداري میشوند .پس از اتمام عمليات نمونهبرداری تمامي نمونهها
مجددا ً بررسي و در جعبههایی بستهبندی و به آزمايشگاه ارسال گردند كه در ادامه نحوه بستهبندی و ارسال
نمونهها به آزمايشگاه تشريح میگردد.

ظرف پالستيكي نمونه هاي مايع

ظرف شيشه اي نمونه هاي مايع

کیسه های نمونه
کیسه نمونه
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روش بستهبندی و ارسال نمونه به آزمايشگاه
 -1كيسه يا ظرف نمونهها مجددا ً بررسي شوند تا
کام ً
ال سالم و بدون شكستگي يا پاره شدگي باشد.
در صورت خرابي كيسه نمونه يا ظرف تعويض گردند.
 -2شمارههای روي نمونهها کام ً
ال خوانا و در مقابل
عوامل جوي از بين نرود .در صورت ناخوانا بودن
شماره نمونهها اصالح گردد.
 -3نمونهها با توجه به نوع آناليز درخواستي تفكيك
و در جعبههای جداگانه بستهبندی و ارسال گردند.
 -4در داخل هر جعبه يك ليست از نمونههای داخل
آن و مشخصات و نوع آناليز درخواستي براي آنها باشد.
 -5ليست كامل نمونهها تهيه و جزء اسناد نگهداري
گردد.
 -6جعبههایی كه نمونهها در داخل آن قرار میگیرند

کام ً
ال محكم ،بدون درز و پارگي ،مقاوم در مقابل نفوذ
آب و درب آن کام ً
ال محكم بسته شود.
 -7بر روي جعبه نمونهها مشخصات زير نوشته شود.
تعداد نمونه درون هر جعبه
شماره جعبه نمونه
نوع آناليز درخواستي
شركت فرستنده نمونهها
آزمايشگاه گيرنده
 -8حملونقل نمونهها بااحتیاط كامل و با استفاده از
وسایل نقليه مناسب انجام شود.

جعبه هاي نمونه
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فعالیت
كارگاهي

کار عملی :بستهبندی و ارسال نمونهها
کار عملی  :1با حضور در كارگاه هنرستان كيسه نمونهها به ترتيب زير بستهبندی نماييد.
الف  10نمونه براي آناليز شيميايي (تعيين عناصر موجود در نمونه)
ب سه نمونه براي آناليز مقاطع صيقلي (تشخيص نوع کانیهای فلزي)

مقاطع نازك

قسمت مشخص شده از نمونه
جهت تهيه مقاطع نازك و يا
صيقلي

ج 5 :نمونه براي مقاطع نازك (تشخيص نوع كاني و سنگ)

شرح فعاليت:
 -1سه جعبه نمونه با اندازههای مناسب تهيه نماييد.
 -2كيسه نمونهها را به لحاظ ظاهري و شماره
بررسي و کیسههای خراب و شمارههای ناخوانا را
تعويض و اصالح نماييد.
 -3نمونهها را به تفكيك نوع آناليز در هر جعبه قرار
دهيد.
 -4داخل هر جعبه نمونه يك برگ مشخصات
نمونههای داخل آن جعبه طبق فرم زير را قرار دهيد.
 -5درب جعبه نمونهها را با چسب کام ً
ال ببنديد.
 -6بر روي هر جعبه طبق دستورالعمل مشخصات
الزم را يادداشت نماييد.
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مقاطع صیقلی

ردیف

شماره نمونه

فهرست نمونههای داخل جعبه
نوع آناليز درخواستي

شماره جعبه نمونه

مواد و ابزار :جعبه ،كيسه نمونه ،پالستيك ،قلم ،كاغذ و ماژيك ،چسب نواري پهن
نكات ايمني :استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز در محيط كار
اخالق حرفهای :نظافت كارگاه پس از اتمام كار
کار عملی  :2فرم نهايي  18نمونه ارسالي در فعاليت قبلي را تكميل نماييد.
شرح فعالیت:
فهرست نمونههای برداشتشده
ردیف

X

Z Y

شماره
نمونه

نوع آناليز
درخواستي

شماره جعبه
نمونه

نام برداشت
كننده نمونه

تاريخ برداشت
نمونه

توضيحات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

الزم به ياد آوري است كه مختصات  X, y, zمربوط به مختصات جغرافيايي مكان هريك از نمونه ها مي باشد.
مواد و ابزار :كاغذ و قلم
نكات ايمني :استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز در محيط كار
اخالق حرفهای :دقت و سرعت عمل در حين تكميل فرم مربوطه
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ارزشيابي مرحلهای :ارسال نمونههای معدني به آزمايشگاه جهت آناليز

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و )...
مكان :محدوده اكتشافي
تجهيزات :ظرف نمونهگیر
مواد مصرفي :شابلون-
ماژيك -برچسب-
نوشتافزار
زمان 15:دقيقه

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

سالم بودن تمامي كيسه نمونهها و خوانا بودن شماره نمونه ،تهيه
باالتر از حد فهرست نمونهها براي هر جعبه نمونه ،نوشتن مشخصات كامل بر
روي جعبه نمونه ،بستهبندی كامل و بدون نقص جعبه نمونه و
انتظار
تهيه فرم نهايي نمونهها با سرعت عمل مناسب و دقت 100%

نمره

3

درست

انجام موارد باال با دقت  90درصد

2

ناقص

بستهبندی نامناسب و دقت كمتر از 90%

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد

فضاي كار :محدوده اكتشافي
تجهيزات :دستگاه برش نمونه -سرند -ظرف
نمونهگیر  -دستگاه تقسيم نمونه
مواد مصرفي :قلم  -كاغذ -شابلون  -ماژيك-
كيسه نمونه
زمان 120:دقيقه
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نتایج ممکن

روش نمره دهی

نمره
3

قابل قبول

پوشش لباس ايمني  -دقت و سرعت عمل
 مسئولیتپذیری و ايمني و بهکارگیریفنآوری مناسب

نادرست

عدم بهکارگیری فنآوری مناسب و عدم
مسئولیتپذیری

2

1

ارزشیابی شایستگی تهيه نمونه اوليه جهت آناليز
شرح کار:
 -1نمونه گيري از رسويات -خاك -آب -بخار -گاز ها بر اساس دستورالعمل هاي روش هاي نمونه برداي ژئو شيميايي و زيست
محيطي با در نظر گرفتن تعداد نمونه مورد نياز
 -2برداشت نمونه هاي شياري ،لب ژري و كلوخه اي طبق دستورالعمل
 -3قرار دادن نمونه در ظرف مخصوص بسته بندي -نگهداري نمونه ( -آغشته نشدن  -بر هم نخوردن  -تنظيم و ترتيب  -عالمت
گذاري نمونه ها -حفظ شرايط محيطي) -تحوبل نمونه به آزمايشگاه  -انبار و تهيه گزارش

استاندارد عملكرد:
تهيه نمونه با استفاده از كربارل ،دستگاه حفاري و متعلقات و دستورالعمل نمونه گيري -اخذ نمونه با بازيابي CR = 90%

شاخص ها:

 -1برداشت نمونه از رسويات -خاك -آب -بخار -گاز ها  -2برداشت نمونه هاي شياري ،لب پري و كلوخه اي
 -3ارسال نمونه به آزمايشگاه و انبار بر اساس استاندارد هاي حمل و نقل نمونه هاي مصرفي

شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :محدوده اكتشافي
تجهيزات :دستگاه برش نمونه -سرند -ظرف نمونه گير  -دستگاه تقسيم نمونه
مواد مصرفي :قلم  -كاغذ -شابلن  -ماژيك -كيسه نمونه
زمان 120:دقيقه
ابزار و تجهیزات :سرند -ظرف مخصوص حمل نمونه  -دستگاه برش نمونه -كيسه نمونه -ماژيك -شابلن-دستورالعمل هاي
مربوطه

معيار شايستگي:
ردیف
1
2
3

مرحله کار

دسته بندی انواع نمونه ها

برداشت نمونه های اولیه معدنی
ارسال نمونه های معدنی به آزمایشگاه جهت آنالیز

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ
محیط زیست

حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

1
2
1
2

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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فصل 5

پرونده سرویس کاری

حفظ و نگهداري تجهيزات و ماشینآالت معدني كه از بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری انجامشده در معدن
است ،داراي اهميت فوقالعاده میباشد .لذا اطالع از وضعيت سالمت و اقدامات انجامشده بر روي ماشين بهطور
پيوسته موردنیاز میباشد ،براي همين منظور تهیه پرونده سرویسکاری براي هر يك از ماشینآالت معدني
جزئي از وظايف عمليات معدني میباشد.

واحد یادگیری 7

شایستگی :تهیه پرونده سرویسکاری وتعميرات

مقدمه
در راستاي استفاده بهينه از عمر مفيد از ماشینآالت و تجهيزات معدني و بهمنظور دسترسي به اطالعات اين
ماشینآالت عالوه بر استفاده از دفترچههای کارخانههای سازنده ،پرونده سرویسکاری در معادن با هدف انجام
عملیات سرویسکاری و نگهداري بهصورت روزانه ،هفتگي ،ماهيانه ،فصلي و ساليانه تشكيل میگردد.
استاندارد عملکرد
تهيه پرونده سرویسکاری با استفاده از گزارشهای تهیهشده در خصوص بازديد ،سرويس و نگهداري طبق
ضوابط و دستورالعمل و فرمتهای سازماني انجام میپذیرد .لذا عمليات سرویسکاری با توجه به شرح خدمات
و رعايت زمانبندی مطابق با دفترچههای راهنماي شركت سازنده ماشینآالت و تجهيزات بهعنوان استاندارد
ماشینآالت انجام میگردد.
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پرونده سرویسکاری
اهميت بايگاني گزارشهای سرويس و نگهداري
توسعه معدن و صنايع معدني و رشد روزافزون بهکارگیری و استفاده از انواع ماشینآالت و تجهيزات و اهميت
آمادهبهکار بودن تجهيزات نياز به داشتن اطالعات از سوابق سرویسکاری و تعميرات دارد.
بهعنوانمثال با اطالعات از تاريخ تعويض روغن يك دستگاه بلدوزر و نوع روغن مورداستفاده در آن ،میتوان
زمان تعويض بعدي روغن را برنامهریزی نمود .تا از بروز خساراتي كه در صورت عدم تعويض بهموقع روغن ايجاد
میشود جلوگيري نمود.
بنابراين بايگاني سوابق و اسناد میتواند حاوي اطالعات و تجربيات گرانبهایی باشد و بهعنوان راهنمايي براي
برنامهریزی و تصمیمگیری مورداستفاده قرار گيرد.
اسناد گزارش تعمير و نگهداري ماشینآالت و تجهيزات بايد مديريت شوند و « بايگاني اسناد سرويس و
نگهداري» با اعمال روشها و موازين علمي باعث میشود تا تنظيم اسناد در وضعي قرار گيرند كه :اوالً ،دسترسي
سريع به آنها امکانپذیر باشد و ثانیاً ،در نگهداري اسناد با ارزش نهايت كوشش به عمل آيد كه اين امر باعث
تقليل هزينه و سهولت مراجعه كاربران به اسناد میشود.
تشكيل پرونده بايگاني ماشینآالت و تجهيزات:
میبایست براي هر دستگاه يك پوشه يا زونكن جداگانه در نظر گرفته شود .كه بر روي جلد آن مشخصات
دستگاه شامل :نام ،شماره پالك يا سريال نوشته میشود .كه در داخل اين پوشهها میبایست:
 -1فرم مشخصات دستگاه (شناسنامه دستگاه) شامل :نوع دستگاه ،مدل دستگاه ،سريال ،سال ساخت ،شركت
سازنده دستگاه و ...
 -2دستورالعمل سرويس و نگهداري ماشینآالت شامل :نوع سرويس موردنیاز در زمانهای مختلف ،نوع و مقدار
روغن و گريس موردنیاز دستگاه و ...
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جدول سرویس و نگهداری بیل کوماتسو

PS 400,400LC-6

نوع سرویس

زمان

نوع سرویس

زمان

بازدید ،تمیز کردن و تعویض فیلتر هواکش
موتور

هنگام نیاز

بازدید لقی سوپاپهای موتور*

 250ساعته

تمیز کردن شبکه های رادیاتور

هنگام نیاز

بازدید سطح روغن فاینال درایو

 250ساعته

بازدید و محکم کردن پیچ های کفش های
زنجیر

هنگام نیاز

بازدید سطح الکترولیت باتری

 250ساعته

بازدید گرمکن هوای ورودی

هنگام نیاز

تعویض روغن و فیلتر روغن موتور

 250ساعته

تعویض ناخن های پاکت

هنگام نیاز

گریسکاری گردان

 250ساعته

بازدید لقی پاکت

هنگام نیاز

بازدید و تنظیم تسمه های آلترناتور و پروانه

 250ساعته

بازدید سطح مایع داخل مخزن شیشه شور

هنگام نیاز

بازدید و تنظیم تسمه کمپرسور هوا

 250ساعته

بازدید تهویه مطبوع

هنگام نیاز

تعویض فیلتر سوخت

 500ساعته

بازدید سطح گریس مخزن گردان

 500ساعته

بازدید سطح مایع خنک کننده

 10ساعته

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور با فیلتر
بای پس

 500ساعته

بازدید سطح روغن موتور

 10ساعته

تمیز کردن فیلتر داخلی و خارجی سیستم
تهویه مطبوع

 500ساعته

بازدید سطح سوخت

 10ساعته

تعویض فیلتر هواکش تانک هیدرولیک

 500ساعته

بازدید سطح روغن هیدرولیک

 10ساعته

تعویض فیلتر هیدرولیک

 500ساعته

بازدید آندیکاتور فیلتر هوا

 10ساعته

تعویض روغن محفظه گردان

 1000ساعته

بازدید سیم های برق

 10ساعته

بازدید سطح روغن محفظه ضربه گیر

 1000ساعته

بازدید عملکرد برق

 10ساعته

بازدید توربو شارژ

 1000ساعته

بازدید مقدار آب داخل آبگیر و تخلیه آن

 10ساعته

بازدید لقی روتور توربو شارژ

 1000ساعته

گریسکاری جک بوم و جک باک

 50ساعته

تعویض فشنگی مقاومت خوردگی (سفارشی)

 1000ساعته

گریسکاری پین بوم و پین اتصال بازو

 50ساعته

تعویض روغن فاینال درایو

 2000ساعته

گریسکاری پین اتصال باکت به بازو

 50ساعته

تمیز کردن صافی تانک هیدرولیک

 2000ساعته

گریسکاری پین شافت جک بوم

 100ساعته تمیز کردن بخارکش موتور

 2000ساعته

گریسکاری پین پایه جک باکت

 100ساعته تمیز کردن و بازدید توربو شارژ

 2000ساعته

بازدید سطح روغن محفظه گردان

 100ساعته بازدید آلترناتور و موتور استارت

 2000ساعته

تخلیه آب و رسوبات از تانک سوخت

 100ساعته بازدید لقی سوپاپ های موتور

 2000ساعته

تعویض فیلتر سوخت *

 250ساعته بازدید ضربه گیر و واشر پمپ

 2000ساعته

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور با
فیلتر بای پس

 250ساعته تعویض روغن تانک هیدرولیک

 5000ساعته

تعویض فیلتر چکشی (جزء تجهیزات اضافی) هنگام نیاز

* بازدید  250ساعت کارکرد دستگاه

جدول روغن ها و ظرفیت های بیل کوماتسو PS 400,400LC-6

 -3گزارشهای سرويس و نگهداري كه با توجه به زمان بازديد میبایست فرم مربوط به آن نيز تكميل و بر اساس تاريخ بايگاني
گردند .ذكر اين نكته ضروري است كه فرمها حتماً میبایست ابتدا به رؤیت مسئولين مربوطه برسند و سپس بايگاني شود.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

سرریز

112

تاریخ

کد
دستگاه

محل

مقدار

تاریخ

کیلومتر
کارکرد

سرویس
های دوره
ای

موتور
تعویض روغن

دیفرانسیل

تسمه

ترمز

فرم سابقه سرویس و نگهداری ماشین آالت کارگاه معدن
صافی
سوخت

گیریس
تعویض
روغن

تعویض
روغن

بازدید سطح روغن

تعویض

کیلومتر

فرمان

تعویض روغن

توضیحات:

بازدید سطح روغن

خنک کننده

آب

ضد
یخ

اتاق
تعویض

نام و امضای مسئول سرویس و نگهداری

هواکش

تعویض

موتور
بازدید

گریس کاری

بازدید

85W90

بازدید سطح روغن

85W90

بازدید سطح روغن
تعویض
بازدید

15W40

20W50

تعویض فیلتر روغن

فعالیت
كارگاهي

کار عملی :تهيه پرونده سرویسکاری
کار عملی  :1در يك كارگاه معدني يك بيل كوماتسو مدل  Pc400به شماره سريال  126678مشغول به كار
است و تا كنون  500ساعت کارکرد داشته است با فرض اينكه اين دستگاه هر روز  10ساعت كار كند و تمامي
نكات ارائهشده در دستورالعمل سرويس و نگهداري آن رعايت شده باشد ،پرونده سرويس و نگهداري اين بيل را
براي سرویسهای  100ساعته و بيشتر تشكيل دهيد.
شرح فعاليت:
 -1استفاده از دستورالعمل سرویسکاری بيل كوماتسو آمده در متن درس
 -2جداسازي سرویسهای موردنیاز  100ساعته و بيشتر شامل :سرویسهای  100ساعته 250 ،ساعته و 500
ساعته و ...
 -3تكميل تمامي موارد در جدول سرویسکاری (درصورتیکه بعضي از قسمتها همخواني الزم را نداشت
میبایست به جدول افزوده شود).
 -4تهيه پرونده سرویسکاری (پوشه يا زون كن بايگاني) و ثبت اطالعات بر روي آن
 -5قرار دادن شناسنامه ماشين در پوشه بايگاني
 -6قرار دادن دستورالعمل سرویسکاری در پوشه بايگاني
 -7قرار دادن گزارشهای سرویسکاری انجامشده در طي  500ساعت كاركرد دستگاه در پوشه بايگاني
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،ماژيك ،دستورالعمل مربوطه ،فرم گزارش
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز
اخالق حرفهای:
سرويس و نگهداري میبایست دقیقاً در دورههای تعیینشده انجام شود .هرگونه كمي و كاستي و يا كامل
نبودن بازديدها میبایست سریعاً گزارش داده شود .در بايگاني اسناد میبایست نهايت دقت صورت گيرد و از
كثيف شدن و يا گمشده اسناد جلوگيري گردد.
ارزشيابي مرحلهای :جمعآوری گزارشهای سرويس و بازديد و نگهداري

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از حد جمعآوری و طبقهبندی پروندههای سرویسکاری طبق دوره
زماني و ضوابط و دستورالعملهای سازماني
انتظار

3

جمعآوری و طبقهبندی پروندههای سرویسکاری طبق دوره
زماني

2

جمعآوری و طبقهبندی پروندههای سرویسکاری و عدم توجه
به دوره زماني و دستورالعمل و ضوابط مربوطه

1

مكان :واحد تعمير و نگهداري
تجهيزات :كامپيوتر و متعلقات -
قفسه بايگاني و ...
درست
مواد مصرفي :نوشتافزار و ...
زمان 30 :دقيقه
ناقص
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نام کارگاه

ردیف نام دستگاه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

کد
دستگاه

محل
استقرار

تاریخ
توقف

علت مراجعه
به تعمیرگاه

تاریخ

تحت
تعمیر

انتظار
قطعه

نوع توقف

گزارش توقف و تعمیر ماشین آالت و تجهیزات کارگاه
نوع تعمیرات مورد نیاز
جزئی

نیمه
اساسی
اساسی

توضیح :منظور از ماشین متوقف دستگاهی است که فعالیت نگهداری و تعمیری که
روی آن انجام می گیرد تا روز بعد ادامه پیدا کند

:تکمیل کننده فرم
نام/تاریخ/امضاء

انتظار
تعمیر

اقدامات انجام
شده

:مدیر ماشین آالت پروژه
نام/تاریخ/امضاء

قطعات
مورد نیاز

فرم گزارش تعميرات
عالوه بر عمليات سرويس ماشینآالت كه طي دورههای منظم برنامهریزیشده انجام میشود ،ممكن است
ماشين دچار برخي معايب يا مشكالتي گردد كه نياز به انجام تعمير داشته باشد ،اين تعميرات كه میتواند
جزئي -نيمه اساسي و يا اساسي باشد میبایست در فرمها مخصوص به خود تكميل گردد .نمونهای از اين
فرمها در شكل زير نشان دادهشده است.

در اين فرمها تاريخ توقف دستگاه ،شرح قسمتي كه مشكل پیداکرده ،نوع قطعات تعويضي و  ...مشخص میگردد.

فعالیت
كارگاهي

کار عملی :تهيه فرم تعميرات
کار عملی :بازديد از يك واحد تعمير و نگهداري ماشینآالت و تجهيزات ،مشاهده پرونده تعمير و نگهداري و نحوه
تكميل كردن فرمهای مربوطه ،نمونههای اين فرمها را تهيه و به كمك هنرآموز خود نسبت به تكميل آن اقدام نماييد.
مواد و ابزار:
كاغذ ،قلم ،دوربين عكاسي ،نمونه فرم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز ،رعايت نكات ايمني كارگاه
اخالق حرفهای:
در بايگاني اسناد میبایست نهايت دقت صورت گيرد و از كثيف شدن و يا گمشده اسناد جلوگيري گردد.

ارزشيابي مرحلهای :جمعآوری گزارشهای تعميرات

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

جمعآوری و طبقهبندی پروندههای سرویسکاری با توجه
باالتر از
به نوع تعمير (جزئي -مياني -اساسي) و طبق ضوابط و
حد انتظار
دستورالعملها و فرمتهای سازماني

مكان :واحد تعمير و نگهداري
تجهيزات :كامپيوتر و متعلقات -
قفسه بايگاني و ...
درست
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 15 :دقيقه
ناقص

ثبت سوابق پروندههای تعمير و نگهداري و طبقهبندی آنها
(جزئي  -مياني  -اساسي)
نداشتن دقت كافي در ثبت سوابق پروندههای تعمير و
نگهداري و طبقهبندی آنها (جزئي  -مياني  -اساسي)
و يا عدم توجه به دستورالعمل و ضوابط در جمعآوری و
طبقهبندی پروندههای تعمير و نگهداری

نمره

3

2

1

روش تهيه گزارش سرويس و تعميرات
پرونده تعمير و نگهداري ماشینآالت میتواند با بررسي وضعيت گذشته و شرايط حال ،پیشبینی آينده در بخش سرويس،
تعميرات و قطعات موردنیاز اين دو بخش را انجام دهد و مديريت را براي برنامهریزی و بودجهبندی آينده آگاه نمايد.
لذا با جمعآوری گزارشها و خالصه كردن آنها میتوان گزارشي تهيه نمود كه در آن فرمها و نمودارهاي ميزان
قطعات موردنياز ،مواد مصرفي ،تعميرات جزئي ،نيمه اساسي و اساسي را تهيه و تنظيم نمود و نسخهای از آن
را جهت تصمیمگیریهای آتي ارائه نمايد .اين گزارشها میتواند بهصورت روزانه ،هفتگي و ماهانه ارائه شود.
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برنامه و گزارش روزانه سرویس و نگهداری ماشین آالت
نام کارگاه:

تاریخ:

شماره:
برنامه سرویس

ردیف کد دستگاه نام دستگاه

دوره
تناوب

شرح فعالیت

گزارش سرویس

ساعت کار اولویت
)کیلومتر( انجام

منابع مصرف شده
نوع

مقدار

نفر
ساع

وضعیت انجام
کامل

ناقص

انجام
شده

توضیحات سرویس های
کد
نقص ناقص و انجام شده

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
 -2کمبود قطعات و مواد مصرفی  -3در اختیار نداشتن
 -1کمبود تجهیزات ابزار و خودرو
کد نقص سرویس:
 -6عدم آموزش روش کار:
 -5نبود اسناد فنی
-4کمبود پرسنل
دستگاه
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دفتر فنی ماشین آالت

مسئول تیم سرویس
کاری

نام/تاریخ/انقضاء

نام/تاریخ/انقضاء

 ...واحد تعمير و نگهداري معدن
 .../.../...ليست ماهانه اقالم مصرفي از تاريخ  .../.../...تا تاريخ

ردیف

شرح فعالیت

واحد

مقدار

مواد مصرفی

تعویضی

تعمیری

کاربرد

بودجه
مصرف شده

1
2
3
4
5
جمع
رئيس واحد تعميرات (نام امضاء):
تاريخ:

مسئول واحد تنظیمکننده (نام و امضاء):
تاريخ:
فعالیت
كارگاهي

کار عملی :تهيه گزارشهای سرويس و تعميرات
کار عملی  1به توجه به فرم سرويس بيل كوماتسو  pc400كه تكميل نمودهاید .فرم ليست ماهانه اقالم مصرفي ذيل را
براي دوره زماني یکماهه اول تكميل نماييد .پس از تكميل فرم خود را با فرم همكالسان خود مقايسه و بررسي نماييد.
شرح فعاليت:
 ...واحد تعمير و نگهداري معدن
 .../.../...ليست ماهانه اقالم مصرفي از تاريخ  .../.../...تا تاريخ

ردیف

شرح فعالیت

واحد

مقدار

مواد مصرفی

تعویضی

تعمیری

کاربرد

بودجه
مصرف شده

1
2
3
4
5
جمع
مسئول واحد تنظیمکننده (نام و امضاء):
تاريخ:

رئيس واحد تعميرات (نام امضاء):
تاريخ:

مواد و ابزار:
كاغذ و قلم
نكات ايمني:
استفاده از لباس كار و ساير تجهيزات فردي موردنیاز در محيط كار
اخالق حرفهای:
دقت در تكميل فرم ليست ماهانه اقالم مصرفي ،مشورت با افراد باتجربهتر در تكميل فرم ،دريافت تائید مدير تعميرات
و ارائه گزارش نهايي
پژوهش :با توجه به ليست ماهانه اقالم مصرفي كه در فعاليت باال تكميل نموديد ،تحقيق نماييد هزينه مصرفي
براي هر يك از اين اقالم چگونه است و در نهايت مقدار هزينه كل مصرفشده در يك ماه را محاسبه نماييد.
چنانچه اين هزينه مربوط به اردیبهشتماه باشد و مقدار هزينه ماهانه را بر اساس جدول زير محاسبه نماييد.
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ماه

فروردین

جدول برآورد بودجهبندی ساالنه

بودجه مصرفي (ريال(

درصد تغييرات هزينه

-%2

اردیبهشت

-

تیر

-

-

خرداد

%5

مرداد
شهریور

-

آبان

-

دی

-%1

-

مهر

-

آذر

-

بهمن

اسفند
جمع کل

% 0/5

ارزشيابي مرحلهای :ارسال گزارشها

شرایط عملکرد
نتایج
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و )...
باالتر
از حد
انتظار

مكان واحد تعمير و نگهداري
تجهيزات :كاغذ و قلم كامپيوتر و
متعلقات و ...
درست
مواد مصرفي :نوشتافزار
زمان 15 :دقيقه
ناقص

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

تهیه و ارائه ليست درخواست ،دريافت و تحويل و تهيه ليست
قطعات مستهلك بر اساس ضوابط و دستورالعملهای سازماني،
انجام محاسبات پيش بيني و بودجه بندي ساليانه

3

تهیه و ارائه ليست درخواست ،دريافت و تحويل و تهيه ليست
قطعات مستهلك بر اساس ضوابط و دستورالعملهای سازماني

2

وجود نقص در تهيه ليست درخواست ،دريافت و تحويل و يا ناقص
بودن ليست قطعات مستهلك و يا عدم رعايت فرمت و دستورالعملهای
سازماني در تهيه هر يك از آنها

1

ارزشيابي شایستگیهای غير فني و ايمني و بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شرایط عملکرد
فضاي كار :واحد تعمير و نگهداري معدن
تجهيزات :گزارشهای بازديد و سرويس و تعمير
ماشینآالت و تجهيزات -كامپيوتر و متعلقات -
قفسه بايگاني و ...
مواد مصرفي :نوشتافزار  -كارتريج چاپگر
زمان 75:دقيقه
118

نتایج ممکن

روش نمره دهی

نمره
3

قابل قبول

مسئولیتپذیری -درستكاري -دقت و صداقت

2

نادرست

عدم رعايت موارد فوق

1

ارزشیابی شایستگی تهيه پرونده سرویسکاری و تعميرات
شرح کار:
جمع آوري اطالعات پرونده هاي سرويس كاري (ساعتي -روزانه  -هفتگي -ماهيانه -ساليانه) و جمع آوري اطالعات پرونده هاي
تعميرات و نگهداري (جزئي  -مياني  -اساسي)
 -طبقه بندي گزارشات و بايگاني آنها

استاندارد عملكرد:
تهيه پرونده سرويس كاري وتعميرات با استفاده از گزارشات تهيه شده در خصوص بازديد و سرويس و نگه داري طبق ضوابط
و دستورالعمل و فرمت هاي سازماني

شاخص ها:

جمع آوري ،طبقه بندي و بايگاني گزارشات تعمير و نگهداري
شرايط انجام كار و تجهیزات:
فضاي كار :واحد تعمير و نگهداري معدن
تجهيزات :گزارشات بازديد و سرويس و تعمير ماشين آالت و تجهيزات -كامپيوتر و متعلقات  -قفسه بايگاني و ...
مواد مصرفي :نوشت افزار  -كارتريج چاپگر
زمان 75:دقيقه
ابزار و تجهیزات :گزارشات بازديد و سرويس و تعمير ماشين آالت و تجهيزات -كامپيوتر و متعلقات  -قفسه بايگاني
و...

معيار شايستگي:
ردیف

مرحله کار

1

جمع آوری گزارش های سرویس و نگهداری و بازدید

2
3

جمع آوری گزارش های تعمیرات
ارسال گزارش ها

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
دقت -ایمنی در حمل و نقل -مسئولیت پذیری -حفظ محیط
زیست

حداقل نمره
قبولی از 3

نمره هنرجو

1
2
1
2

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد
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همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبار سنجی این کتاب مشارکت فعال داشته اند.
استان :کرمان
خانم طاهره نادری و آقای حسین نیازی
استان :خراسان رضوی
آقای ابراهیم ابراهیمی
استان :خراسان شمالی
آقای حسن سنجری
استان :خراسان جنوبی
آقای علی اکبری
استان :کردستان
آقای ایوب فتاحی
استان :فارس
آقای سید شهاب الدین جاللی

